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tractoren & landbouwmachines
sinds 1863

Onze betrouwbaarheid laat haar sporen na.
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T +32 (0)14-699713
Hoge Mereyt 5z, 2960 Brecht
T +32 (0)3-6674774

VACATURE MEDEWERKER BINNENDIENST
LOCATIE: Brecht
WIE ZIJN WIJ?
LMB Antens Rijsbosch levert en onderhoud al sinds 1863 landbouwtrekkers-en machines voor
landbouwers, loonwerkers, hoveniers en overheidsinstellingen in Nederland en België.
Wij zijn een familiebedrijf met een kleine 18 medewerkers en werken vanuit 2 vestigingen
(Baarle-Nassau en Brecht). Wij vinden persoonlijk contact met mensen belangrijk en zijn
altijd op zoek naar passende oplossingen voor zowel klant als medewerker, wij hebben
dus ook een informele werksfeer met veel ruimte voor eigen inbreng.
WIE ZOEKEN WIJ?

• Iemand met ervaring of interesse in de landbouwmechanisatie
• Iemand met een goede beheersing van Engelse taal
• Iemand die punctueel werkt
• Iemand die gemotiveerd en zelfstandig kan werken
• Een echte teamspeler
HOE ZIET JOUW TAKENPAKET ER UIT?

• Magazijn op orde houden
• Magazijn administratie uitvoeren: onderdelen bestellen, inboeken, op een bon of werkorder

boeken / retouren
• Onderdelenprijzen + kwaliteit vergelijken bij verschillende leveranciers
• Klanten helpen aan de balie
• Showroom op orde houden
• Klanten adviseren/helpen met aankoop nieuwe machine’s
• Bijhouden wat er speelt in de buurt met betrekking tot machines die klanten willen wisselen
• Allround onderhoud van pand bijhouden
• Garanties indienen en opvolgen
• Ombouwprogramma’s bijhouden en opvolgen
WAT BIEDEN WIJ?

• Je krijgt een uitdagende functie met veel variatie en verantwoordelijkheid
• Je komt in een enthousiast team met veel uitdagingen
• Je hebt vaak rechtstreeks contact met klanten en toeleveranciers
• Doorgroei mogelijkheden, afwisseling en ruime werktijden
• Goed loon naar werk met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Neem dan contact met ons op!
Dat kan door te bellen naar 013-5078026, of een
e-mail te sturen naar t.antens@antens.be
Vacature medewerker
binnendienst Brecht

