
 
 

 
 

Ben jij klaar met school, heb je een hart voor de agrarische sector en ben jij toe aan een eerste stap 
in jouw carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou! Abemec, het bedrijf waar Mechanisatie op Maat voor 

onze klanten het uitgangspunt is, is ter ondersteuning voor het magazijnteam in Sevenum op zoek 
naar een enthousiaste en gemotiveerde: 
 

Balie- en Magazijnmedewerker (junior) 
 

In deze functie ontzorg jij onze klanten aan de balie of via de telefoon en zorg jij ervoor dat onze 
Monteurs de juiste onderdelen krijgen voor hun klus. Jij bent communicatief sterk en staat je 
mannetje.  

 
Jij bent de collega met: 

• Een afgeronde technische MBO niveau 3 opleiding, richting Landbouwmechanisatie; 

• Basis beheersing van de Engelse en Duitse taal is een vereiste;  

• Technisch inzicht en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie;  

• Kunnen werken en omgaan met geautomatiseerde computersystemen;  

• Een klantgerichte- en oplossingsgerichte instelling;  

• Vlotte en doelgerichte communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, zowel binnen als 
buiten de organisatie. 
 

Daarnaast ben jij proactief en kun je zelfstandig werken. Het oppakken van voorkomende 
(administratieve) werkzaamheden vind jij niet erg en door jouw flexibiliteit is niets jou teveel 
gevraagd.  
 
Wij bieden je: 

• Een uitdagende functie en de mogelijkheid om te werken bij het innovatiefste 
landbouwmechanisatiebedrijf van Nederland; 

• Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling; 

• Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals (25) vakantie en (13) 
ATV dagen, pensioenopbouw via het Pensioenfonds Metaal en Techniek.  

 
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?  
Mail dan nu naar personeel@abemec.nl, voeg je motivatie en CV toe en wie weet ben jij binnenkort 
onze nieuwe collega! Voor meer informatie; neem contact op met Paul Hermans (077 – 32 41 030). 
 
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. 


