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

COMMERCIEEL MEDEWERKER
Dit ga je doen:

De werkzaamheden zijn lekker afwisselend waardoor de dagen voorbij lijken te vliegen. Je
beantwoordt 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 weekenddagen en (koop)avonden;
• 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, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
• Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;
• Een salaris conform CAO Retail - Wonen en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);
• 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.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?

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.

