
Wat zijn de werkzaamheden?

GBS Gearbox Services International is op zoek naar een Werkvoorbereider/Projectleider technische dienstverlening / technische 

producten. In deze functie krijg je de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van verschillende type opdrachten tegelijkertijd. 

De opdrachten varieren van een kleine verspaningsopdracht tot een spoed reparatie opdracht tot een volledige reparatie van een 

tandwielkast tot een reparatie opdracht op locatie. Dus een grote variateit aan opdrachten. 

Je bent verantwoordelijk voor het op tijd realiseren van de opdrachten, de juiste eind-kwaliteit en een zo gunstig mogelijke kostprijs. 

Je zorgt daarom voor een goede werkvoorbereiding, inkoop en planning. Maar een werkvoorbereider / planner / inkoper ben je dus 

niet alleen. Je bent EIND-VERANTWOORDELIJK. 

Die verantwoordelijkheid strekt zich dus uit over een redelijk groot aantal projecten die tegelijk lopen. Naast een slimme aanpak, is 

een goede helicopter view van groot belang. Maar omdat er ook steeds kleine service opdrachten tussendoor komen, is ook de kunst 

van snel schakelen en improviseren belangrijk.

De functie is dus technisch, maar ook helder en scherp communiceren met leveranciers en klanten. Verder wordt een groot gedeelte 

van de fabricage en montage in ons bedrijf uitgevoerd. Ook daarvoor is een eerlijke heldere communicatie met team-genoten van 

belang.

Tijdens de uitvoering zijn er nog wel eens onduidelijkheden, waarvoor je zelf direct met de klant contact opneemt. Bij service verle-

ning blijf je voor de klant veelal het contactpersoon.

Vacature Werkvoorbereider / Projectleider

Wat kan uw achtergrond bijvoorbeeld zijn?

•	 Enkele jaren werkzaam als technisch monteur werktuigbouwkunde in de rotating equipment of

•	 Enkele jaren werkzaam als all-round verspaner of

•	 Werkzaam als werkvoorbereider/projectleider van technische producten c.q. technische dienstverlening of

•	 Een jonge ondernemende goed communicerend persoon met technische feeling, die vrijwel net de opleiding heeft afgerond 

Ons bedrijf

GBS Gearbox Services International is een onderdeel van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. Medio 2008 was Schaaf- en Boorwerk 

een machinefabriek waar wij ‘grotere’ werkstukken van klanten bewerkten. Door een nieuwe eigenaar/directeur hebben wij het 

bedrijf in 2009 compleet gewijzigd. Wij richten ons nu op machinale service verlening voor de nederlandse industrie. Maar nog be-

langrijker hebben wij ons toegelegd op nationale en internationale dienstverlening voor tandwielkasten. Sinds medio 2008 is daardoor 

onze omzet, aantal collegae en klanten waardering verdubbeld. Wij beschikken op dit moment over een afdeling projectleiding, 

engineering, verspaning, de- en montage in onze fabriek en on-site en een afdeling ‘trouble-shooting’.

Onze	filosofie	is:	ondernemen	(extreem	luisteren	naar	en	inspelen	op	onze	klant	behoeften),	een	grote	gespecialiseerde	bagage	aan	

techniek en teamwork!

Onze	organisatie	is	als	volgt	te	karakteriseren:

-	Informeel,	flexibel	gebaseerd	op	individuele	kwaliteiten

- Sfeer als een soort familie bedrijf, doch met de professie van een concern; een hoge team spirit

- Ontwikkelingsmogelijkheden persoons gericht

Wat voor soort projectleider zoeken wij?

•	 HBO denk niveau, bij voorkeur technische wtb opleiding of feeling voor techniek

•	 Over een technische feeling te beschikken; snel technische problemen kunnen doorgronden, opdat een juiste aanpak kan 

worden gekozen

•	 Een pro-actieve benadering op zaken hebben

•	 Goed kunnen communiceren, een ex-trovert karakter

•	 Zonder tekeningen, maar op basis van inzicht te kunnen werken; ook het liefst zelf erg handig met de handen

•	 Beslissingen te durven nemen, ondernemend zijn

•	 De engelse taal goed te beheersen

•	 Woongebied regio Rotterdam en omgeving

•	 Een commercieel/technisch gevoel te hebben

•	 Technische feeling

•	 Niet bang zijn om vieze handen te krijgen, omdat je soms op locatie of bij ons in de fabriek orders moet doornemen

•	 Geen	9-5	mentaliteit,	wij	verwachten	dat	je	flexibel	wil	inspelen	op	de	problemen	van	onze	klant,	welke	onverwachts	kunnen	

opkomen. We verwachten dat je altijd je 06 aan hebt staan en veelal de laptop om direct in te kunnen spelen

•	 Logisch / analytisch kunnen nadenken

•	 Kortom:	een	heldere	goed	communicerende	jonge	TECHNISCHE	ONDERNEMER

Thinking in possibilities



Gearbox Services International
Hermanus Boerhaavestraat 2
3261 ME Oud Beijerland 

Tel	+31	(0)186-645555			(24uur-7dagen/wk)
fax	+31	(0)186-614490
email info@senbbv.com

     www.gbs-international.com
     www.facebook.com/gearbox.services
     www.youtube.com/user/gearboxservices
     twitter.com/#!/gearboxservices

Waarom is dit een leuke job?

Ons bedrijf is een jong bedrijf en sterk groeiend. Wij hebben veel technisch potentieel in huis om daarmee een op maat dienstverle-

ning te kunnen aanbieden. Dit betekent dat je binnen de functie met verschillende technische problematieken te maken krijgt, waar 

jij de leiding over hebt..Onze klanten bevinden zich in diverse marktsegmenten in zowel binnen- als buitenland. Dit betekent dat je 

binnen de functie met verschillende type klanten te maken krijgt. De kunst is steeds weer om de juiste dienstverlening samen te 

stellen. Ons product is geen standaard product of serieproductie. Elke tandwielkast is anders, elke service opdracht is anders, elk 

probleem is anders. Het vereist inzicht, creativiteit, denkvermogen ,energie ,service gerichtheid en ondernemerschap om opdrachten 

tot een goed eindresultaat te brengen en daarmee tevreden klanten te krijgen. Als projectleider is het daarnaast erg belangrijk om 

een sterk enthousiast technisch team achter je te hebben staan voor ondersteuning en een perfecte uitvoering van de opdracht. 

Wat bieden we je?

•	 Een grote mate van vrijheid

•	 De ruimte om jezelf te ontwikkelen van techneut naar leider en eind-verantwoordelijke

Wij bieden:

Gearbox Services International biedt een goede ondersteuning, een dynamische omgeving en betrokkenheid en collegialiteit.

En….een job voor de toekomst 

Spreekt	deze	vacature	jou	aan?	Stuur	een	mail	naar	“lj.marcelis@senbbv.com”	of	bel	Laurens	Jan	Marcelis:	06	53	88	71	55	(je	kan	

gerust	‘s	avonds	tot	23uur	bellen).

Voor wat voor klanten werk je?

•	 Industriële	markt:	staal,	overslagbedrijven,	cement,	voedingsmiddelen,	etc.

•	 Maritieme	sector:	container	schepen,	cruise	schepen,	sleepboten,	vissersboten,	baggerschepen,	etc

Thinking in possibilities


