Ben jij degene die onze klanten naar hun droomkeuken loodst?
Wij hebben in ons filiaal in Roosendaal een uitdagende leerwerkplek voor jou als:

VERKOPER KEUKENAPPARATUUR (BBL)
Dit ga je doen:

Onze klanten verdienen het beste advies. Samen met ons verkoopteam van 7 enthousiaste collega’s
speel je in op de wensen van de klant. Wij geven deskundig advies over ons assortiment en de nieuwste
trends op het gebied van keukens en keukenapparatuur. Daarnaast staat kwaliteit en service bij
Keukenloods hoog in het vaandel.
De nieuwe collega die wij zoeken heeft passie voor het vak, functioneert zowel zelfstandig als in
teamverband, is gemotiveerd, flexibel en heeft ervaring in de keukenbranche. Een echte doorzetter die de
klant in een prettig gesprek van een optimaal advies kan voorzien. Hiervoor gebruik je je kennis,
creativiteit en sales ervaring. Want bij alles wat je doet heb je een duidelijk doel voor ogen: een tevreden
klant.
De functie is zowel parttime als fulltime te vervullen, waarvan minimaal één dag in het weekend. Werken
op zaterdagen, koopavonden en feestdagen vind je geen probleem, want je weet dat dit de dagen zijn dat
je de klant van dienst kan zijn.

Wij vragen:

• Je bent bezig met een gerichte opleiding (MBO niveau 3 of 4);
• Je bent een teamspeler, die hard wil werken en verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
• Je kunt zelfstandig werken (of leer je snel);
• Je verkoopt, adviseert en verleent service;
• Je ontvangt en verwerkt goederen;
• Je zorgt dat de winkel er goed verzorgt uitziet;
• Je hebt gevoel voor klantcontact.

Wij bieden jou:

• Een professionele leer- en werkomgeving binnen een stabiele organisatie met kwaliteitsproducten;
• Veel afwisseling en uitdaging;
• Een goede werksfeer en hartstikke leuke klanten en collega’s;
• Ruimte tot zelfontplooiing;
• Een leerlingensalaris.

Over ons:

Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 20 jaar
onze klanten aan hun droomkeukens.

Meer weten of direct solliciteren?

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. Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief
naar: vacature@keukenloods.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

