Ben jij onze nieuwe

Balie & Magazijn Medewerker
voor onze werkplaats Sevenum
Zoek je een zelfstandige functie en ben je gek op techniek?
Vind je het daarbij een uitdaging om verantwoordelijk te zijn voor het verkopen aan de balie, het ontzorgen
van klanten zowel aan de balie als aan de telefoon én tevens verantwoordelijk te zijn voor de
voorraadbewaking van het magazijn? Vind je het leuk om in een team te werken? Dan is de kans groot dat
Abemec dé baan heeft waar jij naar op zoek bent.
Abemec biedt je een baan als Balie & Magazijn Medewerker, waarin je een allround spilfunctie krijgt richting
klanten en onze monteurs. Je bent communicatief en technisch sterk op het gebied van
landbouwmechanisatie. Je bent daarnaast ook goed in het administratief en logistiek afhandelen van de
verkopen in ons ERP-systeem.
JIJ bent degene die we zoeken, indien je aan onderstaande criteria voldoet:

•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde MBO niveau 3 opleiding, richting Landbouwmechanisatie;
Bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie;
Basis beheersing van de Engelse en Duitse taal is een vereiste;
Technisch goed onderlegd en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie;
Kunnen werken en omgaan met een ERP-systeem;
Een klantgerichte- en oplossingsgerichte instelling;
Vlotte en doelgerichte communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, zowel binnen als
buiten de organisatie.

WIJ bieden je:

•

Een zeer uitdagende functie, met een marktconform salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Ben jij dé Balie & Magazijn Medewerker die het verschil maakt?
Klik dan hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij binnenkort
onze nieuwe collega! Voor meer informatie; neem contact op met Paul Gerritsen (077 – 3241030).
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen
via e-mail of Social Media.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling genomen.

