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.
Wij groeien door! Daarom zoeken we een nieuwe collega voor de positie:

Junior keukenverkoper (Rotterdam)
Vind jij de keukenbranche interessant en wil je hierin verder groeien? Als junior keukenverkoper ben je
onderdeel van ons verkoopteam. Samen met de klant ontwerp jij hun droomkeuken, waarbij je advies
geeft over ons assortiment, onze service en de laatste trends. Je luistert naar de wensen van de klant
en deze tover je, dankzij jouw kennis en creativiteit, om in een mooi ontwerp. Met als resultaat: Tevreden
klanten!
Heb je nog niet veel ervaring in de keukenbranche? Geen probleem: Wij gaan je helpen! Enthousiasme
om het vak te leren is het belangrijkste. Daarnaast zoeken we iemand die goed zelfstandig én in
teamverband kan werken. Iemand die goed kan luisteren naar de klant en passend advies geeft in een
prettig gesprek. In deze positie is ook flexibiliteit belangrijk: ook op koopavonden en in het weekend kun
je de klant immers van dienst zijn.

Wij zoeken:
• Mbo werk- en denkniveau richting commercie/retail
• Ervaring in de keukenbranche (is een pre)
• Ruimtelijk inzicht en creativiteit
• Luisterend oor voor klanten
• Representatieve uitstraling
• Verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgerichtheid
• Motivatie en interesse om het vak te leren

Wij bieden:
• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie
• Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
• Een team waar teamwork, inzet en werkplezier centraal staat
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke provisieregeling

Ben jij dit?
Ben jij de geschikte kandidaat? Dan komen we graag met jou in contact. Stuur je
cv en motivatie naar vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier.
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.

