Wie zijn wij?
Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de
keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag,
distributie en installatie. Het Keukenmagazijn is het
hoofdkantoor (gevestigd in Opmeer) van diverse
(keuken)apparatuurmerken onder andere: Keukenloods.

Medewerker
Planning
Ben jij dé creatieve en enthousiaste
Planner die van aanpakken weet?
Vind jij plannen fantastisch en ben
jij daarnaast op zoek naar een uitdagende baan op een afwisselende
afdeling?
Dan zoeken wij jou!

nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, en Cébin. Het
Keukenmagazijn heeft door jarenlange ervaring in de
keukenindustrie een uitgebreid netwerk opgebouwd. Wij
leveren veel gerenommeerde merken en soorten keukens,
inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.

Wat ga jij doen?
Op de afdeling worden de planningen en afspraken
gemaakt voor het inmeten van de keukenruimte, de
bezorging van keukens en keukenapparatuur. Daarnaast
worden de montage en service afspraken voor keukens
en inbouwapparatuur gepland. Je hebt veel (telefonisch)
contact met collega’s, monteurs, chauffeurs en klanten.
In deze functie sta je iedere dag voor uitdagingen en
heb jij er plezier in alles in goede banen te leiden. Het
is dus belangrijk dat je snel kan schakelen, alles in de
juiste planning verwerkt en er met je collega’s een
leuke en productieve dag van maakt. Uiteraard is de
administratieve afhandeling zeer belangrijk. Je wordt
onderdeel van een middelgroot team met 8 enthousiaste
collega’s in Opmeer.

Om in aanmerking te komen voor deze functie, voldoe je aan de volgende eisen:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau

• Communicatief sterk in woord en geschrift

• Op zoek naar leuk en afwisselend werk

• Nauwkeurig en geconcentreerd

• Klantvriendelijk en oplossingsgericht

• Oog voor detail, flexibel en stress bestendig

• Ervaring op het gebied van planning is een pré

• Zelfstandig, maar wel met een collegiale instelling

Wat krijg je er voor terug:

Solliciteren:

Je ontvangt een marktconform salaris. Daarnaast werk je in

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV

een flexibele informele werkomgeving en kom je terecht in

en motivatie naar vacature@keukenmagazijn.nl t.a.v.

een ambitieus team. Je kunt fulltime (40 uur) aan de slag! Er is

Inge van den Dungen.

Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Een afwisselende functie in
een energiek en sterk groeiend bedrijf. Marktconform salaris .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

