Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare keukenapparatuur zijn
we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 19 jaar onze klanten aan hun droomkeukens.
Voor onze filialen Tilburg en Drunen zijn wij op zoek naar een:

ORDERVERWERKER KEUKENS
Wat ga je doen?

Onze klanten verdienen het beste advies. Samen met ons verkoopteam speel je in op de wensen van de
klant. Wij geven deskundig advies over ons assortiment en de nieuwste trends op het gebied van keukens
en keukenapparatuur. Daarnaast staat kwaliteit en service bij Keukenloods hoog in het vaandel.

Functieomschrijving:

Als orderverwerker keukens ben je een belangrijke schakel tussen de verkopers, monteurs, klanten en
onze leveranciers. Je biedt administratieve en technische ondersteuning bij het uitwerken en opvolgen van
keukens. Je voert de controle hiervan uit, zorgt dat de keuken besteld wordt en plant deze in voor bezorging en montage. Je zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren voor de filialen in Tilburg en Drunen.

Jij hebt:

• MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring met Simar is een pré;
• Relevante werkervaring in de keukenbranche is vereist;
• Je bent op zoek naar leuk, afwisselend en creatief werk;
• Je kunt nauwkeurig en geconcentreerd werken;
• Je kunt zelfstandig werken, maar hebt daarnaast ook een collegiale instelling;
• Fulltime beschikbaar;
• Je hebt gewoon zin in deze job!

Wat bieden wij?

• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
• Er is ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
• Wij bieden een marktconform salaris en een aantrekkelijke provisieregeling.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?

Stuur dan je CV en motivatie naar:
vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier.
Het opvragen van referenties alsmede het opvragen van een recente Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

