Voor ons hoofdkantoor in Veghel, is Abemec op zoek naar een enthousiaste, leergierige en gemotiveerde:

Stagiaire Webshop
Hoe ziet een stage bij Abemec eruit?
Gedurende deze stage krijg je de ruimte om mee te lopen en zaken op te pakken zoals het beheren en up-todate houden van de Abemec en Agco webshop, verwerken van acties en promoties in het systeem, bijdragen
aan de performance en conversie van de webshop, prestaties van de webshop monitoren en signaleren van
knelpunten in het proces, proactief verbeteringen voorstellen en implementeren. Tijdens de stage heb je een
vrije rol waarbij eigen initiatief, creativiteit en het ontwikkelen van eigen ideeën gewaardeerd wordt.
Wat is Abemec voor organisatie?
Abemec is dé ontzorger voor de professionele, agrarische ondernemer en is continu in beweging als
servicegerichte, rendementsbewuste en importerende dealerorganisatie. Naast de verkoop van duurzame
landbouwmachines, heeft Abemec als doel haar klant te ontzorgen bij onderhoud en reparaties en het
verlenen van klantgerichte service. Abemec is voorzien van een zeer uitgebreid onderdelenmagazijn, mobiele
servicewagens, een 24-uurs storingsdienst en een professioneel occasioncentrum.
Wat bied jij ons als stagiaire?
 Je volgt een MBO opleiding richting Marketing & Communicatie, ICT of een vergelijkbare opleiding.
 Je bent sterk met data en je bent bekend met Excel.
 Je weet hoe je verbanden moet leggen uit data die je voorgeschoteld krijgt of zelf verzameld.
 Je hebt affiniteit met online marketing.
 Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in woord als geschrift.
 Je bent gedreven, enthousiast en beschikt daarnaast over een hoge mate van zelfstandigheid.
 Je bent meedenkend, leergierig, initiatiefrijk en ondernemend.
Wat bieden wij jou als stagiaire?
 Een boeiende, gevarieerde én leerzame stage.
 Een passende stagevergoeding.
 De kans om onze online omgeving te optimaliseren en jezelf te ontwikkelen.
Ben jij dé enthousiaste stagiaire voor ons hoofdkantoor in Veghel die het verschil maakt?
Klik 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 Johan Vervoort (Aftersales Manager) op
telefoonnummer 06 – 30 86 92 83.
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.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt wel begrepen, maar niet op prijs gesteld.

