
 
 
 
 

  

Abemec is op zoek naar een Productmanager onderdelen voor het hoofdkantoor in Veghel.  
 
Ben jij de ervaren technische inkoper met een analytisch vermogen, die ervoor zorgt dat de 
serviceorganisatie niet misgrijpt op materialen? Zit onderhandelen en voorraadbeheer in je bloed? 
Lees dan verder! 
 

Productmanager onderdelen 
 

Je bent verantwoordelijk voor: 

 Juist voorraadniveau door optimaal voorraadbeheer (op basis van afname en behoefte in het 
seizoen). 

 Het artikelassortiment en beheren van voorraad van de onderdelen.  

 Markt- en leveranciersonderzoek, je doet voorstellen voor selectie van leveranciers. 

 Onderhandelen en bewaken van raamovereenkomsten en bonussen met leveranciers. 

 Beheren van de korting- en prijsafspraken in relatie tot optimalisering van marges. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

 Een uitdagende functie in een groeiende en ambitieuze onderneming. 

 Een collegiale sfeer waarin klanttevredenheid en kwaliteit bovenaan staan.  

 Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en kennisverbreding. 
 
Wat vragen wij? 

 5 jaar ervaring met inkoop binnen een technisch bedrijf.  

 Kunnen plannen en organiseren, gestructureerd werken en overzicht houden.  

 Kunnen omgaan met dagelijkse hectiek en stressbestendig zijn, denken in oplossingen.  

 Naast Nederlands beheer je ook Engels en Duits, in woord en geschrift. 

 Een technische HBO opleiding en diploma Nevi 1. Nevi 2 is een pré.  

 Een goede onderhandelaar, je weet de beste deal te maken met leveranciers.  

 Affiniteit met de landbouwmechanisatie en kunnen doorgronden van technische systemen. 
 
Solliciteren? 
Mail naar personeel@abemec.nl, stuur je motivatiebrief en CV naar ons en wie weet ben jij binnenkort 
onze nieuwe collega! Een persoonlijkheidsanalyse maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Vervoort (After Sales Manager) op 
telefoonnummer 06-308 692 83. 
 
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. 
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