
Functieomschrijving:
De werkzaamheden zijn lekker afwisselend waardoor de dagen voorbij lijken te vliegen. Je beantwoord de telefoon en helpt de klanten 
van onze webshop met hun vragen en verkoopt het juiste product om onze klanten tevreden te stellen. Ook beantwoord je e-mails, geef 
je antwoord op onze online vragen en kan je onze klanten van advies voorzien via chat en Whatsapp. Je vindt het een uitdaging om de 
klant tijdens een goed gesprek zo goed mogelijk te adviseren en daardoor mee te bouwen aan het succes en groei van onze organisatie. 

Deze vacature vraagt om de volgende talenten: 
Je bent net als wij enthousiast, pro-actief, zelfstandig en niet bang om je eigen mening te hebben. 

Daarnaast:

•  Is stressbestendigheid en multitasken jouw sterke punten;

•  Ben je een teamplayer met een commerciële instelling;

•  Heb je goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Duits is gewenst maar geen eis;

•  Kun je verkoopsignalen herkennen en daarop inspelen is vanzelfsprekend voor jou;

•  Affiniteit met de keukenbranche. 

 

De arbeidsvoorwaarden bij Keukenloods:
•  Een baan in een sterke en groeiende organisatie;

•  Een leuk team van enthousiaste collega’s;

•  Een fijne kantine met dakterras, koffieautomaten, soepen, tv, darts en tafelvoetbal;

•  Een sportruimte met gelegenheid tot omkleden en douchen;

•  Een goed salaris en 25 vakantiedagen op fulltime basis;

•  Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer;

•  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?
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.

  

Commercieel medewerker / Verkoper   (parttime)

Ben jij die commerciële topper die wij zoeken? Kom werken bij Keukenloods.nl!  
Voor de versterking van ons webshop team zijn wij opzoek naar een:


