WIJ ZIJN GEFCO | AANGENAAM!
GEFCO, opgericht in 1950 en ontstaan vanuit de automobielindustrie, bezit een ongeëvenaarde knowhow en full service op
het gebied van voorbereiding en distributie van auto’s. Met de formule GEFCO Outbound ontwikkelt de internationale
GEFCO-Groep transportschema’s van de fabriek of haven tot aan het verkooppunt internationaal.
GEFCO, is vandaag de dag de referentie wat betreft logistieke dienstverlening op industrieel vlak. Via de 4 expertise
domeinen: Finished Vehicle Logistics | Overland & Contract Logistics | Warehousing | Air & Sea biedt GEFCO wereldwijd
innovatieve logistieke oplossingen. Zo behoort GEFCO tot de top 10 van Europese Logistieke dienstverleners.

MISSIE | INTERNATIONAAL

VISIE | AUTOMOTIVE NEDERLAND

GEFCO heeft de ambitie zich te positioneren als referentie
speler op het gebied van logistiek voor diverse industrie.
Specialist in de internationale logistiek en business-tobusiness oplossingen op de wereldmarkt. Winstgevende
groei in combinatie met hoogwaardige kwaliteit zijn de
eisen die voor GEFCO telkens zeer belangrijk zijn.

GEFCO FVL Automotive Oosterhout heeft als doel om zich
binnen de business-to-business niche markten telkens
onderscheidend op te stellen. Als zogeheten full-service
partner, kunnen wij klanten volledig ontzorgen op het
gebied van bijvoorbeeld autotransport, auto-opslag en
werkplaats activiteiten. Dit maakt ons juist zo uniek.

N° 1 EUROPE AUTOMOTIVE LOGISTICS

+ 5 MILJOEN AUTO TRANSPORTATIES
€ 4,4 BILJOEN GROEP OMZET IN 2018
13.000 WERKNEMERS WERELDWIJD
89 NATIONALITEITEN, 5 CONTINENTEN
435 WERKNEMERS IN HEEL BENELUX

LATEN WE AFSPREKEN, KOFFIE?
Bezoek adres:
Industrieterrein Weststad III,
Logistiekweg 2, 4906 AB Oosterhout (NB)
Contact gegevens:
Telefoonnummer: + 31 (0) 162 48 06 00
E-mail: info@automotvie@gefco.net
Webshop adres:
https://www.gefcobedrijfswagens.nl

INFINITE PROXIMITY
GEFCO heeft sinds begin 2018 haar
volledige identiteit aangepast naar de
nieuwe slogan: Partners, Unlimited.
Hieronder vallen de 10 basis principes
waar iedere dag opnieuw in wordt
nageleefd en wij het verschil maken.

# 1 FULL-SERVICE | WERKPLAATS
GEFCO werkplaats is onder te verdelen in twee aparte
delen, namelijk een schadewerkplaats en een werkplaats
waar diverse voertuigaanpassingen worden uitgevoerd.
Denk hierbij aan: bedrijfswageninrichting, koelinstallaties,
laadbakken, leerbouw, reconditioneren, PDI. Leveringen.

# 2 FULL-SERVICE | PARKOPSLAG
GEFCO park is verantwoordelijk voor de aanvoer, afvoer
en opslag van voertuigen. Een aantal belangrijke taken
zijn het receptioneren en controleren van voertuigen en
het lossen van treinwagons, stockage en het transport
klaar maken van voertuigen voor diverse automerken.

# 3 FULL-SERVICE | TRANSPORT
GEFCO transport heeft de verantwoordelijkheid om de
aanvoer en afvoer van voertuigen te organiseren. Dit
betreft het transport van / naar o.a: Oosterhout, Born,
Tilburg, Zeebrugge, Antwerpen. Transporten B-2-B zowel
nationaal als internationaal, met name dealer transporten.

