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.
Keukenloods.nl in Opmeer is op zoek naar een:

Commercieel medewerker binnendienst
Hoe ziet jouw dag eruit?
Jouw dag start met een lekkere koffie en een praatje met je collega’s. Je hebt weer zin om vandaag aan
de slag te gaan! Jij bent namelijk een belangrijke schakel tussen de klant en onze webshops. Via telefoon,
per mail en per chat ben je in contact met klanten van de webshop. Dit kan gaan om het beantwoorden
van vragen en het geven van advies waarbij jij kan inspelen op de verkoopsignalen. Je vind het een uitdaging om de klant zo goed mogelijk te helpen. In je pauze kun je in de zomer lunchen op het balkon, in de
winter in onze gezellige kantine. Iedere dag wordt er verse soep bereid die je kunt eten. Na je werk, kun je
gebruik maken van onze eigen fitnessruimte.

Wie zoeken wij?
• Jij gaat graag fulltime aan de slag en hebt geen 8-17 mentaliteit;
• Een multitasker die kan schakelen en commercieel is ingesteld;
• Je bent inzetbaar op zaterdagen en koopavonden;
• Je bent stressbestendig en een echte teamplayer;
• Je bent zeer sterk in Nederlands en Engels. Duits is gewenst maar geen eis.
• Je herkent verkoopsignalen en speelt daar op in;
• Je hebt affiniteit met de keukenbranche.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een zelfstandige functie zodat geen dag hetzelfde is! Je komt terecht in een informele,
no-nonsense organisatie met een enthousiast en ervaren team. Er is ruimte voor doorgroeimogelijkheden.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao wonen.

Ben je enthousiast geworden?
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.

