In verband met groei van onze organisatie zijn
wij op zoek naar versterking voor onze Service
afdeling!

Medewerker
Service afdeling

Apparatuur

Functieomschrijving
Medewerker Serviceafdeling Apparatuur
Deze servicegerichte functie binnen
de keukenbranche is erg divers en
vraagt communicatieve vaardigheden,
oplossingsgerichtheid en stressbestendigheid.
Op de afdeling komen service opdrachten binnen
van zowel klanten als collega’s over (inbouw)
keukenapparatuur. Aan jou de taak om een
oplossing te zoeken. Daarnaast bestel je alle
onderdelen en/of apparaten die nodig zijn voor de

Ben jij de servicegerichte oplosser
die van aanpakken weet? Vind jij
goede communicatie belangrijk en
ben jij daarnaast op zoek naar een
leuke baan op een energieke
afdeling?

service. Jouw kennis van (keuken)apparatuur komt

Dan zoeken wij jou!

ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts. Daarnaast is

hierbij goed van pas!
Je komt terecht in een leuk team van enthousiaste
collega’s. De service afdeling is gevestigd in
ons hoofdkantoor in Opmeer. In deze vestiging
hebben wij verschillende voorzieningen zoals een
kantine met dakterras en diverse manieren van
er een gym met douches en omkleedgelegenheid
welke gratis gebruikt kan worden.
Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden!

Deze vacature vraagt om een Medewerker Serviceafdeling die:
- Nauwkeurig en geconcentreerd werkt;

- Minimaal MBO werk- en denkniveau heeft;

- Affiniteit met serviceverlenen heeft;

- Ervaring en kennis heeft van (inbouw)apparatuur;

- Zelfstandig, maar met een collegiale instelling is;

- Klantvriendelijk en oplossingsgericht is;

- Fulltime beschikbaar is.

- Communicatief sterk is;

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.

De arbeidsvoorwaarden:

Solliciteren:

- Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV

groeiende organisatie;

en motivatie naar vacature@keukenmagazijn.nl.

- Ruimte voor zelfontplooing en doorgroeimogelijkheden

Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een

- Marktconform salaris en 25 vakantiedagen

Whatsapp naar 06-83046554

- Pensioenopbouw
(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.)

