
 
 

 
 

Heb jij een ongekende passie voor GPS-systemen en gaat jouw bloed sneller stromen van de 

landbouwmechanisatie? 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 Onderdendam op zoek naar een enthousiaste en 

gemotiveerde: 

Monteur 
(LMB) 

 

Met jouw kennis en vaardigheden schakel jij de hele dag probleemloos tussen mechanische, elektronische en 

hydraulische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Jouw inzet is medebepalend voor de veiligheid en het 

ongestoord in bedrijf kunnen zijn van het machinepark van onze klanten. 

 

Hoe draag jij gedurende de dag bij aan het succes van Abemec? 

• Je voert zelfstandig onderhoudsbeurten uit aan trekkers en shovels, zowel op het veld als in de 

werkplaats;  

• Je leest storingen uit door middel van een diagnose laptop;  

• Je signaleert eventuele vervangingsvragen en geeft deze door aan de Verkoper van je vestiging/regio; 

• Je draait mee in de 24/7 storingsdienst.  

 
Jij bent een Allround Monteur met: 

• Een Mbo-diploma in de richting van Landbouwtechniek niveau 3 of 4; 

• Je hebt een passie voor GPS-systemen; 

• Kennis van moderne elektronica en hydrauliek systemen in tractoren en machines; 

• Kennis van verbrandingsmotoren, zowel diesel als benzine; 

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

samen aan een gezamenlijk doel; 
• De bereidheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische ontwikkelingen door het volgen 

van training en opleiding;  

• Met een rijbewijs B(E). 

 

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; 
• Voor onregelmatig werken ontvang je als vanzelfsprekend een passende toeslag. 

 
Ben jij dé Allround Monteur die het verschil maakt? 

Mail naar personeel@abemec.nl, voeg je motivatie en CV toe en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe 
collega! Wil je meer weten over deze uitdagende functie; neem dan contact op met Bart Harmens via 06 – 236 
160 89. 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.  
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