
Ben jij die commerciële topper die wij zoeken? Kom werken bij Keukenloods.nl!
Voor de versterking van ons webshop team zijn wij opzoek naar een: 

COMMERCIEEL MEDEWERKER

Dit ga je doen:
De werkzaamheden als commercieel medewerker zijn lekker afwisselend waardoor de dagen voorbij lijken te vliegen. Je beantwoord 
de telefoon en helpt de klanten van onze webshop met hun vragen en verkoopt het juiste product om onze klanten tevreden te 
stellen. Ook beantwoord je e-mails, geef je antwoord op onze online vragen en kan je onze klanten van advies voorzien via chat 
en Whatsapp. Je vindt het een uitdaging om de klant tijdens een goed gesprek zo goed mogelijk te adviseren en daardoor mee te 
bouwen aan het succes en groei van onze organisatie.
 
Jij hebt:
• Een fulltime beschikbaarheid en bent flexibel;
• Een inzetbaarheid op zaterdagen en koopavonden;
• Stressbestendigheid en multitasken als jouw sterke punten;
• Een commerciële instelling en bent een teamplayer;
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is gewenst maar geen eis;
• De ervaring om verkoopsignalen te herkennen en daarop inspelen is vanzelfsprekend voor jou;
• Affiniteit met de keukenbranche.

Wij bieden jou:
• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;
• Ruimte voor zelfontplooiing;
• Een marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);
• Een reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons: 
Het Keukenmagazijn verleent al jaren facilitaire ondersteuning aan zijn succesvolle keuken- en keukenapparatuurformules welke 
verspreid zijn door heel Nederland. Het Keukenmagazijn ondersteunt onze formules, waaronder Keukenloods.nl met 
14 keukenshowrooms in Nederland, en nog diverse andere webwinkels en twee formules met groothandelsactiviteiten (B2B).
Bij Het Keukenmagazijn werken ongeveer 130 medewerkers, waaronder monteurs, chauffeurs, magazijnmedewerkers, 
orderverwerkers, planners en servicemedewerkers. Tezamen met onze formules hebben wij ongeveer 300 medewerkers in dienst.
Wij leveren vele gerenommeerde merken keukens, keukenapparatuur, werkbladen en accessoires en bezorgen deze bij onze klanten, 
zowel particulieren als keukenspecialisten en aanverwante bedrijven. Wij staan voor een goede service, scherpe prijzen en snelle 
levering.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? 
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


