Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Voor ons filiaal in Tilburg zijn wij op zoek naar een:

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER
Dit ga je doen:

Als assistent bedrijfsleider ondersteun je de bedrijfsleider en vervang je deze tijdens zijn/haar afwezigheid. Samen met de bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen van het team.
Samen met het team ga je voor een maximaal resultaat waarbij je tevens zorg draagt voor een goede
werksfeer.
Zelf ben je als assistent bedrijfsleider ook actief in de verkoop. Bij Keukenloods geven we 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. 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. Werken op zaterdagen, koopavonden en feestdagen
vind je geen probleem, want je weet dat dit dé dagen zijn dat je de klant van dienst kan zijn.

Jij hebt:

• In ieder geval MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
• Ervaring in de keukenbranche is een pré;
• Ruimtelijk inzicht en creativiteit;
• Goede contactuele en leidinggevende eigenschappen;
• Een representatieve uitstraling;
• Verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht;
• Ervaring met verkoopgesprekken.

Wij bieden jou:

• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
• Ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
• Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;
• Een salaris conform CAO Retail - Wonen;
• Reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons:

Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 20 jaar
onze klanten aan hun droomkeukens.

Meer weten of direct solliciteren?

Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar
06-83046554. Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief
naar: vacature@keukenloods.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

