Abemec Veghel zoekt een daadkrachtige:

Service & Kam Coördinator
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven Service en Kam Coördinator die zorgdraagt voor een optimaal
verloop van de processen en procedures op onze 20 vestigingen. Daarnaast zorg je als preventiemedewerker
ervoor dat de processen rondom veiligheid, milieu en Arbo binnen de gehele organisatie uniform plaatsvinden.
Hoe krijg jij dit als Service & kam Coördinator voor elkaar:
 Je onderhoudt het AO handboek en neemt audits af of de processen worden nageleefd en indien nodig
moeten worden aangepast.
 Je coördineert de centrale inkoop van veiligheidsmiddelen (takels, roldeuren) en houdt de
veiligheidssystemen bij.
 Je coördineert het proces rondom VA-keur.
 Je beoordeelt en document de voorgestelde CE aanpassingen.
 Je neemt deel aan duurzaamheidsprojecten en draagt bij aan service gerichte tenders.
Jij hebt passie voor de Landbouwmechanisatie, je bent technisch goed onderlegd en in staat om door jouw
analytisch vermogen verbeteringen door te voeren. Tevens richt jij je binnen de werkplaatsen op de
kwaliteitsbewaking van diverse wetgevingen, zoals RIE, ARBO en relevante benodigde vergunningen, etc.
Wat bied jij ons:
 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, gericht op Techniek / Bedrijfskunde.
 Je hebt enkele jaren relevante werkervaring binnen de Landbouwmechanisatie, dit is een pré.
 Je hebt de ambitie om onze marktpositie verder te (kunnen) gaan versterken.
 Je bent in staat goed te netwerken, je kunt mensen motiveren, enthousiasmeren, binden en weet hen
zakelijk ook uit te dagen.
 Kennis en ervaring met VA keur en KAM.
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal, zowel in woord als geschrift.
 Je hebt basiskennis van Microsoft Dynamics, dit is een pre.
 Je hebt kennis van en affiniteit met technische systemen.
Jouw competenties zijn:
Probleemanalyse signalerend, Analytisch, Oordeelvormend, Organisatie sensitief, Omgevingsbewust, Flexibel,
Resultaatgericht, Samenwerkend met een gezonde dosis team spirit, Klantgericht en je hebt de nodige
Overtuigingskracht.
Contactinformatie en procedure:
Direct solliciteren? 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 (After Sales Manager) op telefoonnummer
06-30869283.
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.

