Keukenloods Zaandam XXL is hét visitekaartje van de unieke Keukenloods.nl formule.
Het is de grootste vestiging van Keukenloods met veel keukeninspiratie en een grote verdieping met
inbouw en vrijstaande keukenapparatuur.
Onze winkel is recent vernieuwd en verder uitgebreid, daarom zijn wij voor onze apparatuur afdeling op zoek
naar een:

HOOFD VERKOPER KEUKENAPPARATUUR
Dit ga je doen:

Jij ondersteunt ons verkoopteam, daarnaast ben je verantwoordelijk voor correcte afhandeling van offerte
tot after-sales en de omzet van de afdeling. Met het team ga je voor een maximaal resultaat, zorg jij voor
een goede werksfeer en tevreden klanten.
De nieuwe collega die wij zoeken heeft passie voor het vak, functioneert zowel zelfstandig als in
teamverband, is gemotiveerd en flexibel. Je komt terecht in een volledig nieuwe winkel met een
enthousiast en gezellig team, waar een ongedwongen en informele sfeer heerst. Jong talent is bij ons
welkom en wij bieden mogelijkheden om intern opgeleid te worden.

Jij hebt:

• Minimaal MBO4 werk- en denkniveau richting commercie/retail, of aantoonbaar ervaring in
retail of horeca;
• Goede leidinggevende eigenschappen en sales ervaring;
• Liefst ervaring in het verkopen van duurzame goederen;
• Een representatief voorkomen en klantgerichte benadering;
• Verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht;
• Het talent om de meerwaarde van een fysieke winkel te verkopen;
• Een fulltime beschikbaarheid (37 uur per week) en bent bereid om op een koopavond en in de weekenden
te werken. Je werkt volgens een vast schema, dus je weet wanneer je vrij bent.

Wij bieden jou:

• Een uitdagende baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie, waar een no
nonsens cultuur heerst;
• Een goed salaris, aangevuld met provisie en toeslagen;
• Voldoende vrije tijd met 25 vakantiedagen bij 37 uur dienstverband per week;
• Een toeslag voor het werken op zon- en feestdagen;
• Een ruime reiskostenvergoeding (vanaf 2 km enkele reis) en je bouwt pensioen op;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelskorting en bedrijfskleding.

Meer weten of direct solliciteren?

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. Kijk op www.keukenloods.nl voor meer
informatie of onze andere vacatures.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

