Ben jij die ervaren keukenverkoper die iets anders wil? Of juist een orderverwerker of servicemedewerker die toe is aan iets nieuws?
Wij hebben plek voor een enthousiaste:

ORDER- EN/OF SERVICEMEDEWERKER
Dit ga je doen:
Houd je van uitdaging en afwisseling? Dan is dit echt iets voor jou!
Iedere dag schakel jij met klanten, leveranciers, monteurs en collega’s. Jij houdt er van om de servicevraag uit te pluizen. Het
overtreffen van verwachtingen is waar jij blij van wordt, dus zorg jij ervoor dat er een passende oplossing komt. Daarbij ben jij
bereid om net dat stapje extra te zetten. Samen met jouw collega servicemedewerkers ga je voor het behalen van een hoge
klanttevredenheid.
Je kunt deze functie combineren met die van orderverwerker. Door jouw ruimtelijk inzicht en kennis van keukens en
keukenapparatuur, zie jij snel genoeg of een order goed is. Vervolgens zorg jij ervoor dat de keuken besteld wordt.
Jij bent iemand die secuur werkt en ervoor zorgt dat service snel en vakkundig wordt opgelost.
Het is mogelijk om deze functie vanuit één van onze Keukenloods filialen uit te voeren, of vanuit ons hoofdkantoor in Opmeer.
Hier hebben wij verschillende voorzieningen zoals een kantine met dakterras en diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv,
darts. Daarnaast is er een gym met douches en omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan worden.
Wij vragen van jou:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau;

•

Ervaring en kennis van keukens en inbouwapparatuur is een pré;

•

Klantvriendelijkheid en je bent servicegericht;

•

Dat je commercieel vaardig en een echte doorzetter bent;

•

Dat je nauwkeurig en geconcentreerd kunt werken;

•

Zelfstandigheid, maar met een collegiale instelling;

•

Dat je minimaal 24 uur per week komt werken;

•

Je werkt van maandag tot en met vrijdag, dus geen weekenden of feestdagen.

Wij bieden jou:
•

Goed salaris en 200 uur vakantie bij een 40-urige werkweek;

•

Ruime reiskostenvergoeding (vanaf 2 km enkele reis) en pensioenopbouw;

•

Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn;

•

Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden.

Meer weten over Het Keukenmagazijn in Opmeer?
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl.
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

