Commercieel
medewerker
binnendienst

Keukenloods.nl is groot in keukens en inbouwapparatuur.
Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een
webshop voor alle denkbare keukenapparatuur zijn we al
17 jaar een serieuze speler.

Hoe ziet jouw dag eruit?

Voor de versterking van ons webshop team in Opmeer

Jouw dag start met een lekkere koffie en een praatje met

zijn wij op zoek naar een:

je collega’s. Je hebt weer zin om vandaag aan de slag te
gaan. Jij bent namelijk de 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, het geven
van advies en uiteraard telefonische verkoop. Je vindt het
een uitdaging om de klant zo goed mogelijk te helpen (en
zoveel mogelijk te verkopen!).
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 (gratis) kunt eten. Na je werk,
kun je gebruik maken van onze eigen fitnessruimte. Ook
hebben we iedere maand een Bootcamp waar je je voor in
kunt schrijven.

Jij voldoet aan de volgende eisen:
•

•

must);

Je bent in het bezit van een MBO diploma in een commerciële
richting;

Evaring in de witgoedbranche is een pré (leergierigheid een

•

Rouleren in een rooster waarin je soms in het weekend (en

•

Je bent stressbestendig en hulpvaardig;

per uitzondering op feestdagen) werkt vind je geen probleem,

•

Ook kun je goed besluiten nemen en communiceer je makke-

want je weet dat het ook op deze dagen belangrijk is om de

lijk op alle lagen;

klant van dienst kan zijn.

Wat krijg je ervoor terug?

Ben jij diegene die wij zoeken?

Wij bieden jou een zelfstandige functie zodat geen dag

Solliciteer dan nu en stuur je CV en motivatiebrief naar:

hetzelfde is! Je komt terecht in een informele, no-non-

vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier

sense organisatie met een enthousiast en ervaren
verkoopteam. Er is ruimte voor zelfontplooiing, je krijgt
trainingen en er zijn doorgroeimogelijkheden. Als extra’s

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet
gewenst.

hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO wonen en personeelskorting op
apparatuur.

Volg ons op:

