Kom jij je aansluiten bij ons team? Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor inkoop,
opslag, distributie en installatie van apparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende
merken in de keukenbranche zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Apparatuur.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en
(B2B)Cebin. Wij leveren vele bekende merken en soorten keukens, inbouwapparatuur, werkbladen en accessoires. Het Keukenmagazijn heeft een hoofdkantoor (incl. groot magazijn) in Opmeer met daarin een sportschool, gezellige kantine en uiteraard fijne
collega’s.
Wij zijn op zoek naar een:

MONTAGE COÖRDINATOR
Als Montage Coördinator ben jij het (technische) aanspreekpunt voor onze monteurs. Je voelt je betrokken bij de vraagstukken van
de monteurs en weet het hoogste rendement in klanttevredenheid te bereiken. Met jouw deskundigheid bied je passende oplossingen aan richting de monteurs. Je bent een betrouwbare vraagbaak voor administratieve kwesties en je zorg voor het optimaal
inzetten en aannemen van personeel.
Je beheert en optimaliseert de coördinatie van de montage (eigen medewerkers en partners). Je bent het vaste aanspreekpunt voor
onze monteurs, winkels en de afdelingen van het hoofdkantoor tijdens het gehele operationele proces tot aan de uitvoering. Je
bewaakt de juiste en tijdige inzet en houdt iedereen op de hoogte over de voortgang van het werk. Je bent verantwoordelijk voor
de kwaliteit en het rendement van de toegewezen projecten.
Jouw profiel:
•

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de keukeninstallatie als coördinator of monteur;

•

Je bent stressbestendig weet uitstekend prioriteiten te stellen;

•

Je hebt een sterk organisatorisch vermogen en goed in het efficiënt plannen van activiteiten;

•

Qua persoonlijkheid ben je van nature ondernemend, oplossingsgericht en pro-actief ingesteld;

•

Je bent 40 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij jou?
•

Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;

•

Een auto van de zaak en jouw werkregio zal in overleg met jou vastgesteld worden;

•

Een afwisselende functie in een energiek en sterk groeiend bedrijf met kansen om jezelf te ontwikkelen en ontplooien;

•

Enthousiaste collega’s.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Stuur je CV en motivatiebrief dan naar: vacature@keukenmagazijn.nl t.a.v. Chantal Tavenier

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

