Heeft de akkerbouw geen geheimen voor jou en wil jij graag werken met de merken Lemken, Agrifac en
Dewulf? Dan zijn wij op zoek naar jou! Abemec, het bedrijf waar Mechanisatie op Maat leveren onze belofte
aan de klant is, is voor haar backoffice in Veghel op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde:

Commercieel Manager Abemec Machines
(Lemken, Agrifac en DeWulf)
Met jouw kennis en vaardigheden schakel jij de hele dag probleemloos tussen klantaanvragen en vertaling en
inkoop hiervan bij de leverancier. Jij bent verantwoordelijk voor het product management van een aantal
merken waaronder Lemken, Agrifac, en DeWulf. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.
Hoe draag jij gedurende de dag bij aan het succes van Abemec?
• Jij draagt zorg voor de optimalisatie van jouw productportfolio- en marketingactiviteiten van jouw
merken.
• Je bent doortastend in het analyseren van de markt en je verdiept je in de klanten. Je zet dit om in
promotieactiviteiten die passen bij de profilering van Abemec in de markt.
• Je hebt een scherp oog voor innovaties die nodig zijn in onze sector.
• Samen met de verkoopteams lever jij Mechanisatie op Maat en behaal je de gestelde verkoop- en
leveringstargets.
• Je geeft technisch advies en ondersteuning en zorg je ervoor dat alle benodigde informatie over jouw
merken beschikbaar is. Je zorgt ervoor dat je collega’s vaktechnisch up-to-date zijn van jouw merken.
Jij bent een Productmanager met:
• Minimaal een HBO denk- en werkniveau.
• Enkele jaren relevante werkervaring en bewezen affiniteit met de agrarische sector.
• De ambitie om onze marktpositie in de akkerbouw verder te versterken.
• Inzicht in de seizoenen en daar pas je jouw inkoopstrategie op aan.
• Eigenschappen om samen te werken met alle verschillende niveaus binnen en buiten Abemec.
• Enthousiasme en in staat mensen te motiveren.
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse/ Duitse taal in woord en geschrift.
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 Productmanager die het verschil maakt?
Mail dan nu naar personeel@abemec.nl, voeg je CV en Motivatiebrief toe en wie weet ben jij binnenkort onze
nieuwe collega! Wil je meer weten over deze uitdagende functie; neem dan contact op met Hans Quint via
06 – 558 318 17. Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om de
vacature te delen via e-mail of Social Media.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt wel begrepen, maar niet op prijs gesteld.

