Voor Abemec Zeewolde zijn wij op zoek naar een:

Balie & Magazijn Medewerker
Zoek jij een zelfstandige, technische, commerciële functie én ben je gek op techniek? Vind je het daarbij een
uitdaging om verantwoordelijk te zijn voor het verkopen van onderdelen, het ontzorgen van klanten en daarbij
mede zorg te dragen voor het beheren van de voorraadvoorziening van je vestiging? Dan heeft Abemec dé baan
heeft waar jij naar op zoek bent!
Abemec biedt je een baan als Balie & Magazijn Medewerker, waarin je een allround spil functie krijgt richting
onze klanten en Monteurs. Je bent communicatief en technisch sterk op het gebied van landbouwmechanisatie.
Je bent daarnaast ook goed in het administratief en logistiek afhandelen van verkopen in ons ERP-systeem.
Verantwoordelijkheden:
• Het verkopen van onderdelen, oliën, vetten, service-uren, gereedschappen en kleine machines via de
balie van het magazijn.
• Ontvangen van klanten en (telefonische) verkoop en technische ondersteuning aan klanten/dealers.
• Het uitzoeken en order picken van onderdelen voor reparaties.
• Aanmaken in- en verkooporders in het ERP-systeem, status volgen en indien nodig actie ondernemen.
• Monteursondersteuning en ondersteuning Chef Werkplaats bij afwezigheid (planning, telefoon en
klantencontact).
Jij bent degene die we zoeken indien je aan onderstaande criteria voldoet:
• Een afgeronde MBO opleiding niveau 3, bij voorkeur richting Landbouwmechanisatie.
• Aanvullende cursussen op het gebied van communicatie, commercie en/of logistiek.
• Technisch onderlegd en vergelijkbare werkervaring in de agrarische sector en landbouwmechanisatie.
• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal, in woord en geschrift.
• Kunnen werken met een ERP-systeem, kennis van AX Dynamics is een pré.
• Een commercieel, flexibel en klant- en oplossingsgerichte instelling.
• Vlotte en doelgerichte communicatieve vaardigheden, op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten
de organisatie.
Wij bieden je:
• Een zeer uitdagende functie binnen een enthousiast en betrokken team, waar samenwerken,
verantwoordelijkheid en professionaliteit centraal staan.
• Een prima salaris, met uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Abemec is continu in beweging en dat verwachten wij ook van jou. Wij bieden daarom uitgebreide
opleidingsmogelijkheden aan onze medewerkers.
Ben jij dé Balie & Magazijn Medewerker voor onze vestiging Zeewolde, 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 Martijn Hoorn (Regio Bedrijfsleider): 06-22 375 252.
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 advertentie wordt wel begrepen, maar niet op prijs gesteld.

