Cebin is een groothandel gevestigd in Arnhem en is landelijk actief. Het team van Cebin werkt nauw samen met aangesloten keukenspecialisten,
bedrijven en instellingen. Je kunt dan ook op Cebin rekenen voor vrijwel alles op het gebied van de moderne keuken: van volledige keukens tot
apparatuur, werkbladen en accessoires.
Cebin groeit elke dag, en daarom zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker klantenservice binnendienst (fulltime)
Dit ga je doen
Als medewerker klantenservice binnendienst ben jij de belangrijke schakel tussen de (zakelijke) klant en Cebin! 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 van in totaal 16 collega’s 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. .
Dit vragen wij
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;

•

Ben je fulltime (maandag t/m vrijdag) beschikbaar;

•

Woon je in de regio Arnhem.

Dit bieden wij
•

Een uniek werkrooster; van maandag tot en met vrijdag, dus geen weekend en koopavond of feestdag meer werken!

•

Een dynamische leer- en werkomgeving binnen een stabiele organisatie met kwaliteitsproducten;

•

Een goede werksfeer en hartstikke leuke klanten en collega’s;

•

Er is ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;

•

Een goed basissalaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 0683046554. Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@
keukenmagazijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

