Wij zijn een snel groeiend bedrijf en zijn daarom op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker klantenservice binnendienst
Functieomschrijving:

Als medewerker klantenservice binnendienst ben jij de belangrijke schakel met onze klant. Via telefoon en per mail ben je in contact met
onze klanten. Dit kan gaan om het beantwoorden van vragen, het geven van advies en uiteraard telefonische verkoop. Koude acquisitie
is niet van toepassing. Samen met ons team speel je in op de wensen van de klant, met als doel de klant te ondersteunen om de juiste keukenapparatuur te verkopen. Je geeft advies over ons assortiment en verleent service. Daarnaast verwerk je de administratie daarvan.

Deze vacature vraagt om de volgende talenten:
Je bent net als wij enthousiast, pro-actief, zelfstandig en niet bang om je eigen mening te hebben. Daarnaast:
• Is ervaring in de keukenbranche een pré;
• Ben je een echte teamplayer;
• Heb je een flexibele, nauwkeurige en integere werkhouding;
• Heb je goede communicatieve vaardigheden

De arbeidsvoorwaarden bij Keukenloods:
• Een baan in een sterke en groeiende organisatie;
• Een leuk team van enthousiaste collega’s;
• Een fijne kantine met dakterras, koffieautomaten, soepen, tv, darts en tafelvoetbal;
• Een sportruimte met gelegenheid tot omkleden en douchen;
• Een goed salaris en 25 vakantiedagen op fulltime basis;
• Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer;
• Pensioenopbouw.

Over ons:

Keukenloods is groot in keukens en keukenapparatuur. Met 15 keukenshowrooms door heel
Nederland en een webshop met alle denkbare keukenapparatuur zijn wij al 20 jaar een serieuze
speler in de keukenbranche. Wij zijn een open organisatie waarin sociaal contact belangrijk is.

Meer weten over Keukenloods?

Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenloods.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

