Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare keukenapparatuur zijn
we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 19 jaar onze klanten aan hun droomkeukens.
Wij groeien door en openen een nieuw filiaal in Tilburg! Daarom zoeken we een nieuwe collega voor de
positie:

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER
Wat ga je doen?

Onze klanten verdienen het beste advies. Samen met ons verkoopteam speel je in op de wensen van de
klant. Wij geven deskundig advies over ons assortiment en de nieuwste trends op het gebied van keukens
en keukenapparatuur. Daarnaast staat kwaliteit en service bij Keukenloods hoog in het vaandel.
Als assistent-bedrijfsleider ondersteun je de bedrijfsleider en vervang je deze tijdens zijn afwezigheid.
Samen met de bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen van het team. Samen
met je team ga je voor een maximaal resultaat waarbij je tevens zorg draagt voor een goede werksfeer.
Zelf ben je ook actief in de verkoop.
Vanzelfsprekend heb je een passie voor keukens en breng je dit op een enthousiaste manier over op het
team en de klanten.
Deze functie is te vervullen voor 37 uur per week.

Jij hebt:

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau richting commercie/retail;
• Je hebt ervaring in de keukenbranche;
• Je hebt goede contactuele en leidinggevende eigenschappen;
• Je bent representatief en klantgericht;
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht;
• Je bent bereid om op een koopavond, zaterdag en bijkomende zon- en feestdag te werken.

Wat bieden wij?

• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
• Ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;
• Wij bieden een marktconform salaris en een aantrekkelijke provisieregeling;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelskorting

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?

Stuur dan je CV en motivatie naar:
vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier.
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 vacature is niet gewenst.

