Abemec heeft 20 vestigingen en zoekt voor diverse vestigingen enthousiaste en gemotiveerde:

Leerling Monteurs
Gaat jouw bloed sneller stromen van
landbouwmachines? Abemec is o.a.
importeur en dealer van Fendt, Krone,
Lemken, Merlo, Agrifac, Joskin en MF. Vind
je het gaaf om te sleutelen aan deze
machines dan zijn wij op zoek naar jou!
Hoe krijg je dat als Leerling Monteur voor
elkaar?
Je werkt 4 dagen en volgt 1 dag een
opleiding richting landbouwmechanisatie. Je
werkt aan hoogwaardige landbouwmachines,
waar je alle voorkomende onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uitvoert aan
mechanische-, elektronische- en hydraulische
systemen.
Jouw inzet is bepalend voor de veiligheid en
het ongestoord rijden van het machinepark
van onze klanten. Afhankelijk van de grote
van de vestiging werken er meerdere Leerling
Monteurs (BBL’ers).

Tegen het einde van de BBL-periode besluiten of we je een vaste baan aanbieden en of je in aanmerking
komt om deel te nemen aan onze TLM 4 opleiding via de Abemec Academy.
Uiteraard word je tijdens je BBL-periode begeleid door een ervaren praktijkbegeleider.
Functie-eisen:
• Je hebt je ingeschreven (of bent van plan je in te schrijven) voor een BBL-traject in de
landbouwmechanisatie.
• Je beschikt over de volgende kenmerken: zelfstandig, meedenkend, enthousiast, leergierig,
initiatiefrijk, extravert en ondernemend.
• Je bent een echte ‘teamplayer’ die graag samenwerkt aan een gezamenlijk doel.
• Je hebt een klantgerichte- en oplossingsgerichte instelling en je beschikt over vlotte, correcte en
doelgerichte communicatievaardigheden.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B(E)T.
Wij bieden jou:
• Wij bieden een boeiende en gevarieerde BBL-periode in een groeiende en ambitieuze onderneming.
• BBL-vergoeding op basis van de CAO Klein metaal. (Fulltime loon waarvan 1 betaalde schooldag.
• Vergoeding van boekengeld.
• Bijdrage in de reiskosten naar school.

Ben jij dé Leerling Monteur voor een van onze vestigingen 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 Rudi Daverveld op telefoonnummer:
0413-38 28 27.
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, deel dan deze vacature via e-mail of Social
Media.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling
genomen.

