
Wat ga je doen?
Jouw dag start met een lekkere koffie en een praatje met je collega’s. Je hebt weer zin om vandaag aan 
de slag te gaan! Jij bent namelijk een belangrijke schakel tussen de klant en onze webshops. Via telefoon, 
per mail en per chat ben je in contact met klanten van de webshop. Dit kan gaan om het beantwoorden 
van vragen en het geven van advies waarbij jij kan inspelen op de verkoopsignalen. Je vind het een uitdag-
ing om de klant zo goed mogelijk te helpen. 

Wie zoeken wij?
• Jij gaat graag fulltime aan de slag en hebt geen 8-17 mentaliteit;
• Een multitasker die kan schakelen en commercieel is ingesteld;
• Je bent inzetbaar op zaterdagen en koopavonden;
• Je bent stressbestendig en een echte teamplayer;
• Je bent zeer sterk in Nederlands en Engels. Duits is gewenst maar geen eis.
• Je herkent verkoopsignalen en speelt daar op in; 
• Je hebt affiniteit met de keukenbranche
• Je bent 37 uur per week beschikbaar 

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een zelfstandige functie zodat geen dag hetzelfde is! Je komt terecht in een informele, 
no-nonsense organisatie met een enthousiast en ervaren team. Er is ruimte voor doorgroeimogelijkheden. 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao wonen.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Stuur dan je CV en motivatie naar: 
vacature@keukenloods.nl t.a.v. Chantal Tavenier. 

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.

Commercieel Medewerker Binnendienst

Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare keukenapparatuur zijn 
we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 19 jaar onze klanten aan hun droomkeukens. 
 
Voor de versterking van ons webshop team in Opmeer zijn wij op zoek naar een:
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