Keukenloods.nl is groot in keukens en inbouwapparatuur. Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle
denkbare keukenapparatuur zijn we al meer dan 18 jaar een serieuze speler.
Verspreid over het hoofdkantoor/magazijn in Opmeer (N-H) en de 14 filialen telt het complete Keukenloods.nl team meer dan 250
medewerkers. Een aantal om trots op te zijn!
Het Keukenmagazijn draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van
Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl en Cébin.
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor ons hoofdkantoor in Opmeer per direct op zoek naar een:

Hoofd Orderverwerking (m/v fulltime)
Functieomschrijving:
De afdeling Orderverwerking controleert alle orders op technische haalbaarheid en bestelt alle onderdelen (kasten, apparatuur,
werkbladen en accessoires) van de keuken bij de binnen- en buitenlandse toeleveranciers.
Het hoofd van de afdeling Orderverwerking geeft leiding aan het team orderverwerkers en zorgt dat de kwalitatieve en
kwantitatieve doelstellingen worden gehaald. Een tevreden klant is altijd het einddoel en daarom motiveert hij/zij zowel de afdeling
Orderverwerking als de gehele organisatie tot een maximale prestatie.
Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Relevante werkervaring in de keukenbranche is vereist
• Je kunt een team motiveren en uitdagen om optimaal te presteren
• Beheersing van de Duitse taal is een pré
• Ervaring met Simar is een plus
• Fulltime beschikbaar
Wij bieden:
• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn.
• Ruimte voor zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden.
• Marktconform salaris.
• Een interne fitnessruimte, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken!
• Een spiksplinternieuwe kantine, waar tijdens de lunchpauze een heerlijke soep wordt geserveerd.

Ben je geïnteresseerd dan zien we graag jouw reactie tegemoet
Stuur dan je CV en motivatie naar:
Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-352166
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

