Ben jij die goede servicemedewerker die wij zoeken? Kom werken bij Het Keukenmagazijn!
Voor ons hoofdkantoor in Opmeer zijn wij op zoek naar een:

Dit ga je doen:

SERVICEMEDEWERKER

Deze servicegerichte functie biedt uitdaging en afwisseling. Op de afdeling komen serviceopdrachten binnen van onze klanten,
maar ook van collega’s. Jij bent dan de persoon die in gesprek met de klant zorgt dat het probleem duidelijk wordt en zorgt dat
onvolkomenheden worden opgelost. Je beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden en kan mentaal tegen een
stootje. Je bent een doorzetter en oplossingsgerichtheid en stressbestendigheid zijn jouw eigenschappen. Aan jou de taak (vaak
samen met de monteur ter plaatse) om een technisch haalbare oplossing te zoeken. Daarnaast bestel je alle onderdelen die nodig
zijn voor de service. In deze functie werk je onder andere met het programma Simar.
Jij hebt:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau;

•

Ervaring en kennis van keukens en inbouwapparatuur;

•

Een klantvriendelijke, servicegerichte, commercieele vaardigheden en bent een echte doorzetter;

•

Een nauwkeurige en geconcentreerde werkmethode;

•

Een zelfstandige werkhouding, maar wel met een collegiale instelling.

Wij bieden jou:
•

Een baan van maandag t/m vrijdag in een sterke en groeiende organisatie;

•

Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;

•

Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;

•

Een marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);

•

Reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons:
Het Keukenmagazijn verleent al jaren facilitaire ondersteuning aan zijn succesvolle keuken- en keukenapparatuurformules welke
verspreid zijn door heel Nederland. Het Keukenmagazijn ondersteunt onze formules, waaronder Keukenloods.nl met
14 keukenshowrooms in Nederland, en nog diverse andere webwinkels en twee formules met groothandelsactiviteiten (B2B).
Bij Het Keukenmagazijn werken ongeveer 130 medewerkers, waaronder monteurs, chauffeurs, magazijnmedewerkers,
orderverwerkers, planners en servicemedewerkers. Tezamen met onze formules hebben wij ongeveer 300 medewerkers in dienst.
Wij leveren vele gerenommeerde merken keukens, keukenapparatuur, werkbladen en accessoires en bezorgen deze bij onze klanten,
zowel particulieren als keukenspecialisten en aanverwante bedrijven. Wij staan voor een goede service, scherpe prijzen en snelle
levering.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

