
Geef jij de klanten graag een prettig gevoel door naar hun wensen te luisteren en dit om te zetten naar 
een goed advies en hun droomkeuken? Dan ben jij degene die wij zoeken!
 
Dit ga je doen:
Jij geeft onze klanten graag persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Jij luistert ook naar wat niet 
gezegd wordt, om zo te komen tot de keuken die alles heeft wat de klant wenst. Daarbij gebruik je jouw 
kennis en creativiteit om het ontwerp net dat snufje extra te geven. Wanneer de klant hun droomkeuken 
besteld heeft en tevreden de winkel verlaat, is jouw dag geslaagd. 

Je gaat werken in Rotterdam, op kleine afstand van De Kuip, dus na het werk een wedstrijd of evenement 
in De Kuip bijwonen, geen probleem! Een terrasje pakken in Rotterdam? Je bent zo in het centrum. Kom 
jij het gezellige team van Keukenloods Rotterdam versterken? Zij staan klaar om jou een warm welkom te 
geven. 

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. Wij werken volgens een vast schema, dus je weet wanneer 
je vrij bent.

Wij vragen van jou: 
• minimaal een mbo 3 opleiding richting commercie of retail;
• dat je de klantvraag kunt vertalen naar een droomkeuken;
• dat je ruimtelijk inzicht hebt;
• ervaring met Simar, dat zou super zijn.

Je krijgt van ons:
• een salaris op basis van CAO Retail Non Food van minimaal €2.123,50 en maximaal €2.605,76 bruto per 
maand bij een werkweek van 37 uur;

• de mogelijkheid om een opleiding en cursussen te volgen in onze eigen Keukenmagazijn Academy;
• 25 vakantiedagen per jaar;
• provisie en toeslagen, bijvoorbeeld bij het werken op zon- en feestdagen;
• reiskostenvergoeding (vanaf 2 km enkele reis) en je bouwt pensioen op;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, personeelskorting en bedrijfskleding.

Over ons: 
Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou! Met 14 
keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare 
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 
20 jaar onze klanten aan hun droomkeukens. 

Ben jij onze nieuwe keukenverkoper in Rotterdam?
Solliciteer dan nu! Stuur jouw sollicitatiebrief met cv naar vacature@keukenloods.nl

Wil je meer weten? 
Voor meer informatie over Keukenloods kan je onze website bezoeken 
www.keukenloods.nl. Heb je vragen over deze toffe functie? Bel dan met 
Bianca op 0226-720900 of 06-83046554. Je kunt ook een WhatsApp 
bericht sturen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

KEUKENVERKOPER
Fulltime in Rotterdam


