Gemco Engineers BV in Nederland (hoofdkantoor) en Knight Wendling GmbH in
Duitsland vormen samen Gemco Cast Metal Technology.
Wij zijn internationaal actief in de gieterij industrie en hebben kantoren in NoordAmerika, Rusland en China.
We leveren diensten op het gebied van consulting, engineering, projectmanagement
en realisatie van turn-key projecten aan gerenommeerde bedrijven, wereldwijd.
Bezoek onze website voor uitgebreide informatie: www.gemco.nl
Gemco voert mondiaal projecten uit voor gieterijen/bedrijven in de automotive, spoorwegen,
mijnbouw, energie en diverse andere industrieën.
Onze focus ligt op het leveren van hoogstaande op maat gemaakte gieterij-oplossingen. We
ontwerpen moderne gieterijen, selecteren en integreren machines en systemen van
verschillende leveranciers. We ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ook speciale installaties
voor klantspecifieke oplossingen.
Onze projectteams zijn flexibel en multidisciplinair, met teams van maximaal 10 collega's.
Onze projectmanagers hebben de leiding over hun projectteams en zijn verantwoordelijk voor
de realisatie. Projectteams bestaan uit project engineers, design engineers, ervaren gieterij
technologen en site managers.
Wij zijn op zoek naar een:

Stagiair online marketing / online recruitment
Wat ga je doen?
We hebben een strategisch plan met groeiambitie. We zien veel kansen in de markt. Mooie
internationale projecten. We willen ons team uitbreiden met nieuwe medewerkers; met en
zonder werkervaring; nationaal en internationaal. We zijn onderdeel van “industrie 4.0”, dat
willen we laten weten en zo willen we ook gaan recruiten.
We zijn actief op social media maar niet genoeg. We willen gevonden worden, we willen dat
iedereen in ons werkgebied weet wat we te bieden hebben, overal. We willen contact. Met
klanten, met leveranciers, met -nieuwe- medewerkers.
We moeten meer uit google analytics kunnen halen, SEO optimaliseren, leads genereren en
Facebook en LinkedIn beter inzetten. Er zijn veel tools op de markt maar we willen weten
welke het beste bij ons bedrijf passen.
En daar kunnen we ondersteuning bij gebruiken!
Wat heb jij te bieden?
• 3de of 4de jaars bedrijfskunde/economie/communicatie (HBO of WO) met aantoonbare
belangstelling (bijvoorbeeld door gevolgde minors of bijbaantjes) voor marketing en
met name voor online marketing
• Eerder een praktische doener dan een onderzoeker. Maar wel iemand die in staat is
met een helicopterview naar het geheel te kijken en praktische adviezen te geven
• Basiskennis van (online) marketing, communicatie en social media
• Enige kennis van Photoshop
• Enige kennis van SEO en SEA
• Enige kennis van online recruiting
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Enthousiasme, proactief, creatief en zelfstandig
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Wat hebben wij te bieden?
• Zeer ervaren medewerkers op het gebied van (internationale) marketing- en
communicatie en HR gaan je begeleiden in dit project. Ze zullen je betrekken bij alle
voorkomende werkzaamheden.
• Een werkplek op ons kantoor te Son (Corona proof) in combinatie met de mogelijkheid
om thuis te werken.
• Een grote mate van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid
• Stagevergoeding € 350,- bruto per maand
• Een gezond familiebedrijf met een ambitieus management
• Internationale cultuur en open werksfeer
Informatie
Voor meer informatie over deze functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met Kitty
Eman, Manager Marketing & Communicatie, of met Monique Westendorp, HR Manager. Zij
zijn telefonisch te bereiken op 040-2643607.
Of kijk op onze website www.gemco.nl of kijk op YouTube voor een visuele presentatie over
wie wij zijn en wat wij doen: https://www.youtube.com/watch?v=R_eI9toJe0c of met een
animatie: https://www.youtube.com/watch?v=x0uph9qTpjU
Solliciteren
Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) per email naar monique.westendorp@gemco.nl.
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