Company Profile GEFCO BENELUX – Automotive Oosterhout
Inleiding
GEFCO, opgericht in 1950 en ontstaan uit de automobielindustrie, bezit een ongeëvenaarde knowhow en full
service op het gebied van voorbereiding en distributie van auto’s. Met de formule Automotive Outbound
ontwikkelt de internationale GEFCO-groep transportschema’s van de fabriek of haven tot aan het verkooppunt.
Dit aanbod wordt aangevuld met een volledig pakket van producten en diensten met een hoge toegevoegde
waarde voor alle partners in de automobielindustrie.

Toegevoegde waarde
▪ Het aanbieden van een kwalitatief dienstenpakket met betrekking tot: distributie, het logistieke beheer en
alle voorbereidingen en aanpassingen van de voertuigen.
▪ Het bieden van professionele oplossingen aan dealers, importeurs, lease- en verhuurmaatschappijen,
fleetowners, etc. om hen te assisteren bij voorbereiding, aanpassing en het transport van voertuigen en de
reconditionering van gebruikte voertuigen.
▪ Full service, het beheren van een eigen grootschalige werkplaats, wagenpark en transportmodaliteiten.
Bereikbaar via één centraal aanspreekpunt met een directe levering en Just in time logistiek.
▪ Streven naar uniformiteit en eenheid gericht op hoogwaardige oplossingen en het aanbieden van een juiste
technische knowhow.
▪ Het hanteren van een eigen e-catalog, een webshop die eenvoudig online te bereiken is voor relaties.
▪ GEFCO Automotive Portal is een track & trace systeem voor real-time inzage in het proces van een voertuig.

Core Business
GEFCO streeft ernaar om zich op verschillende markten te positioneren als eersterangs logistieke onderneming.
Alle ontwikkelingen van haar organisatie richten zich op deze strategische prioriteit. Op deze manier werkt
GEFCO professioneler en kan groei en rentabiliteit voor de komende tijd veilig worden gesteld. De GEFCOgroep is onderverdeeld in drie werkterreinen:
▪ Automotive: Voorbereiding en distributie van auto’s. (GEFCO Automotive Oosterhout).
▪ Network:

Vervoer van goederen en stukgoed.

▪ Supply:

Logistiek van haven- en luchtvracht en overzeese activiteiten.
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GEFCO Groep Internationaal (vestigingen)
GEFCO is vandaag de referentie wat betreft logistieke dienstverlening op industrieel vlak. Via haar 6
expertisedomeinen: Logistiek, Gefboxsysteem, Overseas, Overland, distributie van voertuigen en douane- en
accijnzenbeheer biedt GEFCO wereldwijd innovatieve oplossingen voor zowel inbound als outbound logistiek.
Met een omzetcijfer van 4.6 miljard € in 2018 is GEFCO aanwezig in meer dan 90 landen. Hiermee behoort zij
tot de top 10 van de Europese logistieke dienstverleners. De Groep, die wereldwijd 300 vestigingen telt en
15.000 werknemers, ontwikkelt voornamelijk activiteiten in Midden- en Oost Europa, het Midden-Oosten,
Centraal en Oost-Azië, Noord en Zuid-Amerika.

Missie
GEFCO heeft de ambitie zich te positioneren als referentiespeler op het gebied van logistiek voor de industrie,
specialist in de internationale logistiek en business-to-business oplossingen op de wereldmarkt. Winstgevende
groei in combinatie met hoogwaardige kwaliteit zijn de eisen die voor GEFCO zeer belangrijk zijn.

Visie
GEFCO Automotive Oosterhout heeft als doel om zich binnen de business-to-business markt onderscheidend
op te stellen als full-service partner op het gebied van autotransport, auto-opslag en werkplaatsactiviteiten.

GEFCO Automotive Oosterhout (vestiging)
Binnen GEFCO Automotive Oosterhout is er een drietal disciplines te onderscheiden:
▪

Werkplaats: De werkplaats is onder te verdelen in twee aparte delen, namelijk een schade werkplaats en
een werkplaats waar diverse voertuigaanpassingen worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
bedrijfswageninrichting, koelinstallaties, laadbakken, leerbouw, reconditioneren, PDI, losse leveringen etc.

▪

Park: Het park is verantwoordelijk voor de aanvoer, afvoer en opslag van voertuigen. Een aantal
belangrijke werkzaamheden is het receptioneren en controleren van voertuigen en het lossen van
treinwagons, stockage en transportklaar maken van voertuigen.

▪

Transport: De afdeling autotransport is verantwoordelijk voor het transporteren van voertuigen. Dit betreft
de aanvoer van nieuwe voertuigen vanuit Oosterhout, Zeebrugge, Antwerpen, Born en Tilburg, het
transport van GEFCO naar business-to-business bedrijven nationaal en internationaal, zoals dealers, leaseen verhuurmaatschappijen en het interdealer transport.
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Contactgegevens GEFCO BENELUX – Automotive Oosterhout
Bezoekadres:
Industrieterrein Weststad III
Logistiekweg 2
4906 AB Oosterhout (NB)
Postadres:
Postbus 37, 4900 AA Oosterhout (NB)
Algemeen:
Tel:
Fax:
E-mail:
E-commerce:
Websites:

+ 31 (0) 162 48 06 00
+ 31 (0) 162 48 06 99
info.automotive@gefco.net
https://www.gefcobedrijfswagens.nl
www.gefco.net | www.gefcoautomotive-peugeot.nl | www.gefcoautomotive-citroen.nl

Afdelingen:
Autopark:
Autotransport:
Werkplaats:

Telefoon:
+ 31 (0) 162 48 06 40
+ 31 (0) 162 48 06 60
+ 31 (0) 162 48 06 80

Kantooruren:
06.30u – 21.00u
06.00u – 21.00u
08.00u – 17.00u

Will Walravens:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Director Automotive Netherlands
+ 31 (0) 162 48 06 21
+ 31 (0)6 53 69 51 83
will.walravens@gefco.net

Dirk-Jan Huijben:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Manager Car Engineering
+ 31 (0) 162 48 06 81
+ 31 (0)6 22 48 21 12
dirk-jan.huijben@gefco.net

Carlo Nijssen:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Manager Car Compound & QHSE
+ 31 (0) 162 48 06 41
+ 31 (0)6 22 48 21 11
carlo.nijssen@gefco.net

Jean-Paul van der Heijden:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Manager Car Transport
+ 31 (0) 162 48 06 61
+ 31 (0)6 22 48 21 13
jean-paul.van-der-heijden@gefco.net

Jan-Pieter Streek:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Key Account Manager
+ 31 (0) 162 48 06 00
+ 31 (0)6 52 65 89 02
jan-pieter.streek@gefco.net

Michel van Heusden:
Tel:
Mobiel:
Mail:

Dealer Account Manager
+ 31 (0)162 48 06 87
+ 31 (0)6 18 75 16 84
michel.van-heusden@gefco.net

Mitchel Walter:
Tel:
Mail:

Sales Officer
+ 31 (0) 162 48 06 88
mitchel.walter@gefco.net

Ontvangst vrachtwagens:
05.00u – 20.30u
05.00u – 20.30u
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