Ben jij die handige inmeter die wij zoeken? Kom werken voor het Keukenmagazijn! Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de
keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor (gevestigd in
Opmeer) van diverse (keuken)apparatuurmerken onder andere: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, en Cébin. Het Keukenmagazijn heeft door jarenlange ervaring in de keukenindustrie een uitgebreid netwerk opgebouwd. Wij leveren veel gerenommeerde merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.

In verband met de groei van onze organisatie
zijn wij voor de regio’s Noord Holland/Zuid Holland/Utrecht op zoek naar een:

INMETER
Functieomschrijving:
Als Inmeter ben je het visitekaartje van de Keukenloods winkel.
Je bezoekt onze keukenklanten om de keukenruimte nauwkeurig op te meten, zodat de keuken exact past. Met de klant bespreek je
de meetresultaten en vervolgens geef je die door aan de winkels, zodat de keuken op maat besteld kan worden.
Daarnaast is het bekijken van de situatie met het oog op de bezorging en montage een belangrijke taak.
Je herkent jezelf in het volgende profiel:
• Ervaring in de keukenbranche is een pré;
• Je bent op zoek is naar leuk en afwisselend werk;
• Je bent in staat om op een prettige manier, probleemoplossingsgericht te communiceren met onze klanten, maar ook met
de collega’s in de winkels en op het hoofdkantoor;
• Je vind zelfstandig werken fijn, maar hebt ook een collegiale instelling;
• Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs.
Wij bieden:
De mogelijkheid om te werken bij een energiek en sterk groeiend bedrijf.
Jouw kennis wordt gewaardeerd door een marktconform salaris.
Uiteraard zorgen wij voor vervoer en alle benodigde tools die nodig zijn om professioneel te werken.

Het opvragen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-352166.
Of stuur direct je sollicitatie naar:
vacature@keukenmagazijn.nl t.a.v. Chantal Tavenier

