
 
 

 
 

Voor ons hoofdkantoor in Veghel is Abemec op zoek naar een enthousiaste, leergierige en gemotiveerde: 

Stagiaire Online Marketing  
(en Communicatie) 

Tijdens de stage maak je onderdeel uit van de afdeling Marketing & Communicatie. Je houdt je onder andere 
bezig met het verbeteren van de SEO van onze websites, het opzetten en analyseren van SEA-campagnes en 
het analyseren van data in Google Analytics. Een onderzoek kan onderdeel zijn van de stageopdracht.  
  
Daarnaast voer je voorkomende marketing- en communicatiewerkzaamheden uit zoals het ontwerpen van 
diverse communicatie-uitingen, het bijhouden van social media en het verzorgen van interne communicatie via 
onze Abemec app. Je wordt actief betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse Abemec Show, waar jij 
onder andere medeverantwoordelijk zult zijn voor de Show app en het uitwerken van ideeën om de Show 
voor, tijdens en na het evenement online te promoten.  
 
Wat bieden wij jou als stagiaire? 

- Een boeiende, gevarieerde én leerzame stage. 
- Een passende stagevergoeding. 
- De kans om jezelf te ontwikkelen op het gebied van (online) marketing & communicatie. 
- Een stage waarbij eigen initiatief, creativiteit en het ontwikkelen van eigen ideeën gewaardeerd 

wordt. 
 
Wat bied jij ons als stagiaire?  

- Je bent op dit moment bezig met een hbo-opleiding (online) marketing & communicatie. 
- Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in woord als geschrift.  
- Je bent gedreven, enthousiast en beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid.  
- Je bent meedenkend, leergierig en ondernemend.  
- Je hebt interesse in en kennis van online marketing.  

 
Wat is Abemec voor organisatie?  
Abemec is een gespecialiseerd landbouwmechanisatiebedrijf met 23 vestigingen. We bieden veehouders, 
akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en loonwerkers een uitgebreid assortiment aan topmerken. Met ons 
brede pakket services, vakbekwame monteurs en rijk uitgeruste servicebussen zorgen we voor alle 
voorkomende vormen van onderhoud en reparatie.  
 
Ben jij dé enthousiaste stagiaire die het verschil maakt?  
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 kun je contact opnemen met Loes Wagemakers (Marketing & Communicatie) op 
telefoonnummer 0413 38 22 43.  
 
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.  
 


