
Wat ga je doen?
Samen met ons verkoopteam speel je in op de wensen van de klant. Je geeft deskundig advies over ons 
assortiment en de nieuwste trends op het gebied van keukenapparatuur. Daarnaast staat kwaliteit en 
service bij Keukenloods.nl hoog in het vaandel.

Je komt terecht in een leuk team van 13 enthousiaste collega’s. De nieuwe collega die wij voor Keuken-
loods.nl Utrecht 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. De functie is zowel parttime als fulltime te vervullen, waarvan minimaal één dag in 
het weekend.

Jij hebt:
• Minimaal mbo werk- en denkniveau
• Een commerciële insteek
• Goede communicatieve eigenschappen
• Een representatieve en klantvriendelijke instelling
• Affiniteit met elektronica en technisch inzicht
• Je bent bereid om op zaterdag en bijkomende zon- en feestdagen te werken

Wat bieden wij?
• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie
• Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
• Een team waar teamwork, inzet en werkplezier centraal staan
• Wij betalen op basis van de CAO wonen en ervaring

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Kijk op www.keukenloods.nl, bel 0226-720900 of app 06-83046554. 
Of stuur direct je sollicitatie naar: 
vacature@keukenloods.nl t.a.v. Inge van den Dungen

Het opvragen van referenties alsmede het opvragen van een recente Verklaring Omtrent  
Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

VERKOPER KEUKENAPPARATUUR

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.

Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Voor onze Keukenloods.nl winkel in Utrecht zijn wij op zoek naar een:
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