In verband met groei van de organisatie zij wij voor ons hoofdkantoor in Opmeer op zoek naar een:

ORDERVERWERKER
Functieomschrijving van Orderverwerker bij Het Keukenmagazijn:
De Orderverwerking controleert alle orders die vanuit de winkels binnenkomen op technische haalbaarheid. Daarna worden alle
onderdelen (kasten, apparatuur, werkbladen en accessoires) van de keuken bij de binnen- en buitenlandse toeleveranciers besteld.
De kwaliteitsstandaard van het bestelproces wordt gewaarborgd. In deze functie leidt jij alles betreft de order in goede banen. Het is
belangrijk dat je secuur kunt werken. Elke dag maak je er samen met je collega’s een leuke en productieve dag van.
Functie-eisen voor Orderverwerker:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau

•

Ervaring in de keukenbranche

•

Op zoek naar leuk en afwisselend werk

•

Nauwkeurig en geconcentreerd

•

Zelfstandig, maar wel met een collegiale instelling

•

Fulltime beschikbaar

•

Ervaring met Simar/KIS software is een pré

De arbeidsvoorwaarden bij Het Keukenmagazijn:
•

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

•

Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;

•

Marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);

•

Een interne fitnessruimte, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken!

•

Reiskostenvergoeding (vanaf 10 kilometer enkele reis, met een maximum van 35 kilometer enkele reis per dag);

•

Pensioenopbouw.

Over ons:
Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie van
keukenapparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende merken in de keukenbranche
zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij leveren veel gerenommeerde
merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.
Jouw werkplek is in ons hoofdkantoor in Opmeer. In deze vestiging hebben wij verschillende voorzieningen zoals een kantine met
dakterras en diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts. Daarnaast is er een fitnessruimte met douches en omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan worden.
Meer weten over Het Keukenmagazijn in Opmeer?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie. Voor vragen kun je bellen naar 0226 720900 of
stuur een WhatsApp naar 0683046554. Mailen kan naar vacature@keukenmagazijn.nl.

