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.
Voor de versterking van ons webshop team in Opmeer zijn wij op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst
Wat ga je doen?

De werkzaamheden zijn lekker afwisselend waardoor de dagen voorbij lijken te vliegen. Je beantwoordt de
telefoon, 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 daarmee mee te bouwen aan het succes en groei van onze organisatie.
Je komt terecht in een leuk team van enthousiaste collega’s. Ons webshop team is gevestigd in Opmeer. In deze
vestiging hebben wij verschillende voorzieningen zoals:
• Een kantine met elke dag vers gemaakte soep
• Gym welke gratis gebruikt kan worden
• Douches en omkleedgelegenheid
• Dakterras met gezellig zitje voor de pauzes
• Diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts

Wie zoeken wij?
• Fulltime beschikbaar en flexibel;
• Inzetbaar op zaterdagen en koopavonden;
• Stressbestendigheid en multitasker zijn jouw sterke punten;
• Een teamplayer met een commerciële instelling;
• Zeer sterk in Nederlands en Engels. Duits is gewenst maar geen eis;
• Verkoopsignalen herkennen en daarop inspelen is vanzelfsprekend voor jou;
• Affiniteit met de keukenbranche.

Wat bieden wij?
• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn.
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
• Een afwisselende functie in een energiek en sterk groeiend bedrijf.
• Marktconform salaris volgens de Cao Wonen.

Ben je geinteresseerd of wil je meer info?
Kijk op www.keukenloods.nl of bel naar 0226-720900.
Of stuur direct je sollicitatie naar: vacature@keukenloods.nl t.a.v. Inge van den Dungen
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.

