Voor ons hoofdkantoor in Veghel is Abemec per ingang van september 2019 op zoek naar een enthousiaste,
leergierige en gemotiveerde:

Stagiaire Product Management
Wij bieden je de kans jezelf te ontwikkelen op het gebied van Product Management, ook zul je meewerken op de
afdeling Marketing en Communicatie.
De afdeling Product Management ondersteunt de Verkopers in het veld. Hierbij kun je denken aan prijslijsten
updaten, maar ook het bedenken van commerciële acties in overleg met onze leveranciers. Je zorgt voor het
updaten van de website. Voor je opleiding zou je een marktonderzoek bij ons kunnen uitvoeren.
De afdeling Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor diverse communicatie-uitingen zowel on- als
offline. Denk daarbij aan folders, Social Media en de Abemec Connect app.
Je wordt actief betrokken bij de organisatie van de 2 jaarlijkse Abemec Show, die plaatsvindt van 21 november
2019 tot en met 24 november 2019. Kijk op Youtube (https://bit.ly/2KJ0O8j) voor een impressie van de Abemec
Show in 2017.
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?
• Je volgt de MBO opleiding (Junior) Accountmanager /Marketing en Communicatie of de HBO opleiding
richting Economie / Management / Marketing en Communicatie / Agrarische Bedrijfskunde.
• Je bent commercieel ingesteld, communicatief vaardig en accuraat.
• Je bent gedreven, enthousiast en beschikt daarnaast over een hoge mate van zelfstandigheid.
• Je bent meedenkend, leergiering, initiatiefrijk en ondernemend.
Ben jij dé enthousiaste Stagiaire Product Management voor ons hoofdkantoor in Veghel?
Mail dan naar personeel@abemec.nl, voeg je motivatiebrief en CV toe en wie weet ben jij binnenkort onze
nieuwe collega!
Voor meer informatie; neem contact op met Mark Hendriksen (Product Manager) op telefoonnummer:
06 – 29 53 62 06 of via mark.hendriksen@abemec.nl
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.

