
Functieomschrijving van Verkoper Apparatuur bij Keukenloods:
Samen met ons verkoopteam van 6 collega’s speel je in op de wensen van de klant. Wij geven deskundig advies over ons 
assortiment en bespreken de nieuwste trends op het gebied van keukenapparatuur. Kwaliteit, service en persoonlijke 
aandacht voor de klant vinden wij bij Keukenloods heel belangrijk.
De nieuwe collega die wij zoeken heeft passie voor de keukenbranche en is bereid een carrière als verkoper te starten 
door het vak te leren. Gemotiveerd, flexibel en commercieel zijn de belangrijkste eigenschappen die hiervoor nodig zijn. 
De klant (die uiteraard koning is), voorzie je van optimaal advies tijdens een prettig gesprek in onze showroom in Water-
gang. Hiervoor gebruik je jouw kennis van de keukenbranche, creativiteit en sales ervaring. Want bij alles wat je doet heb 
je een duidelijk doel voor ogen: een tevreden klant die naar huis gaat met de juiste apparatuur!  
Werken in de weekenden, koopavonden en feestdagen vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen zijn dat je 
de klant van dienst kan zijn.

Deze vacature vraagt om een Apparatuur verkoper die de volgende talenten heeft:
•  De klantvraag kunnen vertalen naar een concreet aanbod;
•  Commercieel en gemotiveerd;
•  Minimaal MBO 2 werk- en denkniveau;
•  Representatief;
•  Verantwoordelijk, doorzettend en resultaatgericht;
•  Ruimtelijk inzicht en creativiteit.

De arbeidsvoorwaarden bij Keukenloods:
•  Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
•  Er is ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
•  Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;
•  Wij betalen op basis van de CAO Retail - Wonen;
•  Reiskostenvergoeding (vanaf 10 kilometer enkele reis, met een maximum van 35 kilometer enkele reis per dag);
•  Pensioenopbouw.

Over ons:
Keukenloods is groot in keukens en keukenapparatuur. Met 15 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop 
met alle denkbare keukenapparatuur zijn wij al 20 jaar een serieuze speler in de keukenbranche. 
Wij zijn een open organisatie waarin sociaal contact belangrijk is.

Meer weten over Keukenloods in Amsterdam?
Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures. 
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 06-83046554. 
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenloods.nl. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Verkoper Apparatuur Keukenloods Amsterdam

Onze klanten verdienen het beste advies, daarom hebben wij jou nodig! 
 
Wij groeien door daarom zoeken we een nieuwe collega voor ons filiaal in Amsterdam Zuid-Oost:


