
Wat ga je doen?
Als een écht verkooptalent ben je klantvriendelijk, commercieel en representatief. Samen met ons verkoopteam 
van 7 collega’s speel je in op de wensen van de klant. Wij geven deskundig advies over ons assortiment en be-
spreken de nieuwste trends op het gebied van keukens en keukenapparatuur. Kwaliteit, service en persoonlijke 
aandacht voor de klant vinden wij bij Keukenloods heel belangrijk!

Wij vragen:
•  Je bent bezig met een gerichte opleiding (mbo 4);
•  Dat je een teamspeler bent, die hard wil werken en verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
•  Zelfstandig werken (of leer je snel);
•  Je verkoopt, adviseert en verleent service;
•  Ontvangst en verwerking van goederen;
•  Zorgen dat de winkel er goed verzorgt uitziet 

 
Werken op zaterdag vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen zijn dat je de klant van dienst kan 
zijn.

Wat kun je van ons verwachten?
•  Wij bieden jou een professionele leer- en werkomgeving binnen een stabiele organisatie met kwaliteitspro-

ducten;
•  Veel afwisseling en uitdaging, goede werksfeer en hartstikke leuke klanten en collega’s;
•  Ruimte tot zelfontplooiing;
•  Je ontvangt een leerlingensalaris.

Over ons
Keukenloods is groot in keukens en keukenapparatuur. Met 14 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.

Geïnteresseerd, of wil je meer weten?
Kijk op www.keukenloods.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@keukenloods.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Verkoper Apparatuur BBL

Ben je creatief en heb je gevoel voor commercie? Dan hebben wij een uitdagende leer/werkplek voor jou! 
 
Wij groeien door daarom zoeken we een nieuwe collega voor ons filiaal in Roosendaal:


