
Keukenloods.nl startte met een showroom in Zaandam. Inmiddels hebben wij 14 filialen door heel Nederland en sinds 13 jaar versterking van de 

webshop. De showrooms zijn laagdrempelig en je voelt je er welkom. Onze adviseurs lopen niet strak in pak, maar hebben wel verstand van zaken. 

Ook van de webshop kun je de beste service verwachten! Keukenloods.nl is de grootste online winkel voor inbouwapparatuur! 

 

Verspreid over het magazijn (gevestigd in Opmeer), de 14 filialen en het hoofdkantoor bestaat het complete Keukenloods.nl team uit meer dan 200 

medewerkers. Een aantal om trots op te zijn!

Voor ons filiaal in Waddinxveen zijn wij op zoek naar een:

VERKOPER KEUKENAPPARATUUR (parttime) 

Functieomschrijving:

Onze klanten verdienen het beste advies, ons verkoopteam speelt in op de wensen van de klanten. Zij geven deskundig advies over ons assortiment, 

de nieuwste trends, kwaliteit en service. 

De nieuwe collega die wij zoeken is enthousiast, functioneert zowel zelfstandig als in teamverband, is gemotiveerd en flexibel. Een echte doorzetter 

die de klant in een prettig gesprek van een optimaal advies kan voorzien. Hiervoor gebruik je je kennis en creativiteit. Want bij alles wat je doet heb 

je een duidelijk doel voor ogen: een tevreden klant.

Het betreft een vacature voor de zaterdagen, waarnaast je eventueel ook extra uren ingezet kan worden tijdens vakanties.

Functie eisen:

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau;

Ervaring in de witgoedbranche is een pré;

Je hebt goede contactuele eigenschappen;

Je bent representatief en klantvriendelijk;

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent resultaatgericht.

Wat bieden wij?

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

Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;

Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;

Personeelskorting.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?

Stuur dan je CV en motivatie naar:

vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. Volg Keukenloods.nl op:


