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 17 jaar een serieuze speler.
Voor ons filiaal in Almere zijn wij op zoek naar een:

Functieomschrijving:

KEUKEN VERKOPER

Onze klanten verdienen het beste advies, ons verkoopteam speelt in op de wensen van de klanten. Zij geven deskundig advies over
ons assortiment, de nieuwste trends op het gebied van keukens en inbouwapparatuur, kwaliteit en service.
De nieuwe collega die wij zoeken heeft passie voor het vak, functioneert zowel zelfstandig als in teamverband, is gemotiveerd, flexibel en heeft ervaring in de keukenbranche. Een echte doorzetter die de klant in een prettig gesprek van een optimaal advies kan
voorzien. Hiervoor gebruik je je kennis, creativiteit en sales ervaring. Want bij alles wat je doet heb je een duidelijk doel voor ogen:
een tevreden klant.
Werken in de weekenden, koopavonden en feestdagen vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen zijn dat je de klant van
dienst kan zijn.
Functie eisen:
• In ieder geval MBO werk- en denkniveau richting commercie/retail;
• Ervaring in het verkopen van keukens is een harde eis;
• Ruimtelijk inzicht en creativiteit;
• Gevoel voor klantcontact;
• Een representatieve uitstraling;
• Verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht;
• Ervaring met verkoopgesprekken.
Wat bieden wij?
Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
Er is ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;
Wij bieden een marktconform salaris en een aantrekkelijke provisieregeling.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Stuur dan 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 advertentie is niet gewenst.

Volg Keukenloods.nl

