
Driehuizen 13  Veghel | +31 (0)413 365219 | info@gegebv.nl | www.gegebv.nl

GEGE machinebouw ontwerpt unieke machines voor de verwerking van producten van agrarische 

bedrijven, groente- en fruitverwerkers en toeleveranciers voor de supermarkt. Met behulp van 

gepatenteerde technologie ontwikkelt GEGE machinebouw unieke machines voor de verwerking van 

groente en fruit. Van snij- en sorteermachines tot wasinstallaties, traceersystemen of complete 

verwerkingslijnen.

Ben jij die gemotiveerde

ALLROUND
WERKTUIGBOUWKUNDIGE 
die ons team met technische kracht komt versterken?

Wij willen graag kennis maken met enthousiaste 
werktuig-bouwkundig onderlegde metaalbewerkers 
die zich als een vis in het water voelen in het vervullen 
van verschillende functies binnen ons klein, maar 
gemotiveerd team. 

Je draait mee in ons team in onze werkplaats te Uden 
waar je alle voorkomende werkplaatswerkzaamheden 
zoals zagen, lassen, boren, draaien en afmonteren zult 
uitvoeren. 

Daarnaast behoort het plaatsen en installeren van deze 
machines en verwerkingslijnen bij onze (buitenlandse) 
klanten tot jouw taken. Ook het zelfstandig oplossen van 
storingen bij onze klanten zal één van je taken worden.

Daarom zijn wij op zoek naar jou, een monteur die houdt 
van afwisseling, maar ook als medewerker in een klein, 
gemotiveerd team wil werken.

Ben jij die gemotiveerde

DUIZENDPOOT
die ons team met ondersteunende kracht komt versterken?

Wat wordt er van jou verwacht? In deze afwisselende 
functie verricht je ondersteunende werkzaamheden. 
Dit betreft financiële, administratieve, secretariële en 
bedrijfsbureau taken.

Denk hierbij aan het verzamelen, controleren en 
verwerken van post, rekeningen, pakbonnen en 
ondersteunende taken bij de salarisadministratie zoals 
het controleren en boeken van uurstaten. Ook archivering, 
telefoon, correspondentie, agendabeheer, bezoekers 
ontvangen etc. horen tot je taken.

Daarom zijn wij op zoek naar jou, een accurate kracht 
met een MBO/HBO opleiding die zelfstandig, maar 
ook als medewerker in een klein, gemotiveerd team wil 
werken.

Ben jij die gemotiveerde

CREATIEVE 
WERKTUIGBOUWKUNDIG 

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR 

die ons team met slimme kracht komt versterken?

Wat wordt er van jou verwacht. Ervaring met HiCad is 
een pre. Je hoofdtaak zal bestaan uit het projectmatig 
uitwerken van deze machines. Ook het maken van werk-
plaatstekeningen, materiaal- en zaaglijsten en inkoop van 
de benodigde materialen behoren tot je takenpakket. 

Daarbij kan het nodig zijn dat je jouw projecten 
begeleidt in onze werkplaats en/of op locatie bij onze 
(buitenlandse) klanten. Na een gedegen inwerkperiode 
waarbij je ervaring opgedaan hebt met onze machines 
wordt verwacht dat je een bijdrage gaat leveren aan het 
mee ontwikkelen van nieuwe machines.

Daarom zijn wij op zoek naar jou, een leergierige, 
accurate, creatieve tekenaar / constructeur die 
zelfstandig, maar ook als medewerker in een klein, 
gemotiveerd team wil werken.

Spreekt dit je aan? E-mail jouw sollicitatiebrief en CV naar info@gegebv.nl of stuur deze naar: GEGE machinebouw b.v.  t.a.v. Maria van Asseldonk, Postbus 291, 5400 AG  Uden. 

Wij bieden een salaris overeenkomstig je leeftijd en opleiding. De arbeidsvoorwaarden gelden conform de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je ons wat beter leren kennen, neem dan een kijkje op onze website www.gegebv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


