
    

 Wij groeien, en zijn op zoek naar jou!  

 In verband met de groei van onze organisatie in de regio Brabant zijn wij op zoek naar:

KEUKENMONTEURS (ZZP) Regio Brabant 

Functieomschrijving Keukenmonteur
Als Keukenmonteur bestaan jouw opdrachten uit de montage van complete keukens inclusief eventueel meerwerk bij particulieren.  

Je bent in staat om meerwerk te verrichten, zoals timmerwerk en het verleggen van leidingen van water en elektra. Aan het einde 

van de opdracht, die één of meerdere dagen kan duren, neem je afscheid van een tevreden klant die kan gaan genieten van de 

zojuist geplaatste droomkeuken.

 Als Keukenmonteur ben jij:
•  In het bezit van Rijbewijs B;

•  Ervaren in het plaatsen van complete keukens bij de eindgebruiker inclusief aanvullende werkzaamheden;

•  Op zoek naar leuk en afwisselend werk;

•  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;

•  Zelfstandig, maar wel met een collegiale instelling;

•  Niet in het bezit van een 9 tot 5 mentaliteit, een tevreden klant is het belangrijkste.

• 

Wij bieden:
• Een reële dagvergoeding; 

• Samenwerking met een energiek en sterk groeiend bedrijf; 

• Soort dienstverband: Freelance/ZZP

 

Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie van 

keukenapparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende merken in de keukenbranche 

zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij leveren veel gerenommeerde 

merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.  

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? 
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures. 

Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of Whatsapp naar 06-83046554.  

Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl  t.a.v. Inge van den Dungen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


