Cebin is een groothandel gevestigd in Arnhem voor keukenapparatuur, keukens, werkbladen en accessoires. Bijna alles voor de moderne
nostalgische keuken kun je vinden in ons assortiment. Wij leveren onze producten uitsluitend via keukenspecialisten en aanverwante bedrijven en
instellingen.

Cebin groeit elke dag, en daarom zijn wij per direct opzoek naar een enthousiaste:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER / BACKOFFICE
Wat ga je doen?
Onze nieuwe collega draagt zorg voor de verwerking, bewaking, planning en afhandeling van alle orders, zowel de openstaande orders als de
backorders en de hierdoor ontstane alternatieven. Je overlegt de alternatieven met de klanten en onze leverancier. Je beantwoordt vragen m.b.t.
service en/of tevredenheid van de klanten. Het is aan jou om in redelijkheid met de klant tot een passende oplossing te komen. Je komt te werken in
een leuk team in een dynamische omgeving!
Wat vragen wij?
Je bent net als wij enthousiast, proactief, zelfstandig en niet bang om je eigen mening te hebben.
Daarnaast;
•

Kun je secuur werken;

•

Beschik je over minimaal MBO 3/4 werk- en denkniveau;

•

Ben je een echte teamplayer;

•

Heb je een flexibele, nauwkeurige en integere werkhouding;

•

Heb je goede communicatieve vaardigheden;

•

Ben je fulltime beschikbaar;

•

Woon je in de regio Arnhem.

Wat bieden wij?
•

Een dynamische leer- en werkomgeving binnen een stabiele organisatie met kwaliteitsproducten;

•

Veel afwisseling en uitdaging;

•

Een goede werksfeer en hartstikke leuke klanten en collega’s;

•

Ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden.;

•

Een goed, marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd in deze functie?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl t.a.v. Bianca Bransen

Het opvragen van referenties alsmede het opvragen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

