
    

 
 

  

Ben jij zelfstandig, commercieel, communicatief en gek op techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
Abemec, het bedrijf waar Mechanisatie op Maat leveren onze belofte aan de klant is, is voor haar vestiging in 

Waalwijk op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde: 

 

(Junior) Balie- en Magazijnmedewerker 
 
Gedurende de dag verkoop je rechtstreeks onderdelen via de balie, daarnaast ontzorg je klanten en beheer je de 
voorraadvoorziening. In je functie heb je veel contact met onze klanten en Monteurs, daarom zoeken we iemand 

die communicatief en technisch sterk is op het gebied van landbouwmechanisatie. Verder ben je goed in het 
administratief en logistiek afhandelen van verkopen in ons ERP-systeem. 
 
Hoe draag jij gedurende de dag bij aan het succes van Abemec? 

• Het verkopen van onderdelen, oliën, handelsartikelen en kleine machines via de balie. 

• Telefonische verkoop en technische ondersteuning aan klanten/dealers. 

• Controleren en op locatie leggen van binnengekomen onderdelen. 

• Orderpicking voor magazijnverzendingen. 

• Ondersteuning van de Chef Werkplaats. 

 
Jij bent een Balie- en Magazijnmedewerker met: 

• Een afgeronde MBO opleiding niveau 3, richting Landbouwmechanisatie. 

• Bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Technisch onderlegd en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie. 

• Een klantgerichte en oplossingsgerichte instelling, je bent communicatief vaardig en werkt graag samen 

aan een gezamenlijk doel.  
 

Wij bieden je: 
• Een boeiende en gevarieerde functie bij het innovatiefste mechanisatiebedrijf van Nederland.  

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

• De kans om te werken binnen een betrokken team, met enthousiaste  collega’s.  

• Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals (25) vakantie en (13) ATV 

dagen, pensioenopbouw via het Pensioenfonds Metaal en Techniek.  
 
Ben jij dé Balie- en Magazijnmedewerker voor onze vestiging Waalwijk, die het verschil maakt? 

Mail 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 Martijn Hoorn via telefoonnummer 06-22375252. 
 
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. 
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