KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?
Gaat jouw bloed sneller stromen van de landbouwmechanisatie en heb jij ervaring/ affiniteit met de agrarische
sector? Dan zijn wij op zoek naar jou! Abemec, het bedrijf waar Mechanisatie op Maat leveren onze belofte aan de
klant is, is voor diverse vestigingen op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde:

Monteurs

Verkopers

Als Monteur schakel jij met jouw kennis en vaardigheden de
hele dag probleemloos tussen mechanische, elektronische
en hydraulische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Jouw inzet is medebepalend voor de veiligheid en het
ongestoord rijden van het machinepark van onze klanten.

Als Verkoper lever jij Mechanisatie op Maat. Je bent geen
catalogusverkoper, op basis van jouw kennis adviseer jij onze
klant hoe hij zijn mechanisatie het beste kan organiseren. Jij zit
niet tegenover de klant, maar samen met de klant ga jij op zoek
naar de beste mechanisatie oplossing voor zijn behoefte.

Jij bent een Service Monteur met:
• Een Mbo-diploma in de richting van
Landbouwtechniek niveau 3 of 4.
• Werkervaring binnen de landbouwmechanisatie.
• Een klantgerichte en oplossingsgerichte instelling,
je bent communicatief vaardig en werkt graag
samen aan een gezamenlijk doel.
• De bereidheid om op de hoogte te blijven van de
nieuwste technische ontwikkelingen door het
volgen van training en opleiding.

Jij bent de professionele Verkoper met:
•
Een hbo werk- en denkniveau of mbo 4 niveau
met een aantal jaar ervaring in een commerciële
functie.
•
Een technische achtergrond en affiniteit met de
agrarische sector en landbouwmechanisatie.
•
De ambitie om onze marktpositie verder te versterken.
•
Je hebt een klant- en oplossingsgerichte instelling en
beschikt over vlotte en doelgerichte
communicatiecapaciteiten op verschillende niveaus

Wij bieden je:
•
Een gevarieerde en uitdagende functie bij het meest innovatieve mechanisatiebedrijf van Nederland.
•
Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling.
•
De kans om te werken binnen een betrokken team, met enthousiaste collega’s.
•
Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals (25) vakantie en (13) ATV dagen, pensioenopbouw
via het Pensioenfonds Metaal en Techniek.
•
Spetterende personeelsfeesten
•
Team BBQ’s
•
Personeelskorting, Fietsregeling en Premiespaarregeling
•
Eens per 2 jaar deelnemen aan het Demo Team van de Abemec Show
•
Als Monteur ontvang je voor onregelmatig werken als vanzelfsprekend een passende toeslag.
•
Als Verkoper krijg je de beschikking over een iPhone, iPad en laptop voor de uitvoering van je functie.
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functies?
Bel dan met afdeling HR via telefoonnummer 0413 – 382827 / 06-83251263
of via mail: Personeel@abemec.nl
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