Keukenloods.nl is groot in keukens en inbouwapparatuur. Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle
denkbare keukenapparatuur zijn we al meer dan 17 jaar een serieuze speler.
Onze klanten verdienen het beste advies, ons verkoopteam speelt in op de wensen van de klanten. Zij geven deskundig advies over
ons assortiment, de nieuwste trends op het gebied van keukens en inbouwapparatuur, kwaliteit en service.
Voor ons filiaal in Waddinxveen zijn wij op zoek naar een ervaren:

BEDRIJFSLEIDER (fulltime)
Functieomschrijving:
Onze klanten verdienen het beste advies, ons verkoopteam speelt in op de wensen van de klanten. Zij geven deskundig advies over
ons assortiment, de nieuwste trends op het gebied van keukens en inbouwapparatuur, kwaliteit en service.
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Naast dat je op de winkelvloer net zo hard meewerkt,
zorg jij er achter de schermen voor dat iedereen zijn of haar werk goed kan doen en dat de doelstellingen behaald worden. Vanzelfsprekend heb je een passie voor keukens en breng je dit op een enthousiaste manier over op de klant.
Werken op zaterdagen, koopavonden en bij eventuele openstelling op feestdagen vind je geen probleem, want je weet dat dit de
dagen zijn dat je de klant van dienst kan zijn.
Functie eisen:
Je hebt minimaal MBO werk- en denk niveau
Je hebt aantoonbare ervaring als leidinggevende in de detailhandel
Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in de keukenbranche
Je bent representatief en klantgericht
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
Je bent fulltime beschikbaar
Je bent flexibel en bereid om op een koopavond, zaterdag en bij eventuele openstelling op feestdagen te werken.
Wat bieden wij?
Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;
Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;
Auto van de zaak;
Marktconform salaris en een aantrekkelijke provisieregeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Stuur dan je CV en motivatie naar:
vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier
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