
 
 
 
 

  

Abemec Veghel is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde: 
 

 Magazijnmedewerker (BBL Leerplek) 
 
Hoe ziet een leerplek bij Abemec eruit? 
Tijdens de BBL-periode ben je als magazijnmedewerker werkzaam in het centrale magazijn van Abemec in 
Veghel. Binnen deze afdeling krijg je de ruimte om te leren en zelfstandig zaken op te pakken zoals de 
voorraadbewaking van het magazijn, de verkoop aan de balie, het ontzorgen van klanten en het picken van 
verkooporders. Daarnaast houd je je bezig met het controleren van binnenkomende goederen en het 
administratief en logistiek afhandelen van de verkopen in ons ERP-systeem.  
 
Wat bied jij ons:  

 Je hebt je ingeschreven (of bent van plan je in te schrijven) voor een BBL-traject niveau 3 of 4 in de 
richting van transport en logistiek.  

 Technisch goed onderlegd en affiniteit met de agrarische sector en landbouwmechanisatie; 

 Kunnen werken en om kunnen gaan met een ERP-systeem; 

 Een klantgerichte- en oplossingsgerichte instelling; 

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

 
Wij bieden jou:  

 Een boeiende en gevarieerde BBL-periode in een groeiende en ambitieuze onderneming waarbij je 
uiteraard begeleid wordt door een ervaren praktijkbegeleider.  

 De mogelijkheid om na het afronden van je studie in aanmerking te komen voor een vaste baan of 
de kans om een hoger niveau via Abemec te volgen.  

 BBL-vergoeding op basis van de cao klein metaal. 

 Een vergoeding van het boekengeld en een bijdrage in de reiskosten naar school.  
 
Ben jij dé BBL’er Balie & Magazijn die het verschil maakt? 
Klik dan hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij 
binnenkort onze nieuwe collega! Voor meer informatie; neem contact op met Dave Daamen op 
telefoonnummer 06 – 536 669 24.  
 
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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