
Cebin is een groothandel gevestigd in Arnhem voor keukenapparatuur, keukens, werkbladen en accessoires. Bijna alles voor de moderne 

nostalgische keuken kun je vinden in ons assortiment. Wij leveren onze producten uitsluitend via keukenspecialisten en aanverwante bedrijven en 

instellingen.

Wij zijn een erg snel groeiend bedrijf en zijn daarom per direct op zoek naar een enthousiaste:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

Wat ga je doen?

Als commercieel medewerker binnendienst ben jij de belangrijke schakel tussen de klant en Cébin! Via telefoon en per mail ben je in contact met 

klanten. Dit kan gaan om het beantwoorden van vragen, het geven van advies en uiteraard telefonische verkoop (koude acquisitie niet van 

toepassing). Met het team speel je in op de wensen van de klant, met als doel de klant te ondersteunen om de juiste apparatuur te verkopen. Je 

geeft advies over ons assortiment en over kwaliteit en service. Er wordt gewerkt volgens een vast rooster van maandag tot en met vrijdag van 08:00 

tot 17:00. Hiervan ben jij 24 uur per week beschikbaar; werkdagen in overleg.

 

Wat vragen wij?

Je bent net als wij enthousiast, proactief, zelfstandig en niet bang om je eigen mening te hebben. 

Daarnaast;

• Beschik je over commerciële vaardigheden en een goede dosis besluitvaardigheid;

• Heb je een hulpvaardige instelling en je bent stressbestendig;

• Heb je goede communicatieve vaardigheden en communiceer je makkelijk op alle lagen;

• Heb je kennis van internet en e-mail; 

• Beschik je over MBO niveau 3 werk- en denkniveau. 

Wat bieden wij?

• Een goed basissalaris, ruime reiskostenvergoeding en wij zorgen dat je pensioen opbouwt;

• Een zelfstandige functie met veel externe en interne contacten, zodat geen dag hetzelfde is;

• Een informele, no-nonsense organisatie met een enthousiast en ervaren verkoopteam;

• Ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden.

Geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie?

Voor meer informatie kijk je op onze website; www.cebin.nl. Je vragen kun je stellen via WhatsApp: 06-83046554. Vragen stellen per mail kan ook of 

liever direct solliciteren? Mail naar: vacature@keukenmagazijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


