
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:

Keuken Verkoper B2B   

Wat ga je doen?

Als Verkoper B2B ben jij de belangrijke schakel tussen de klant en Cebin! Via telefoon en per mail ben je in contact met klanten. Dit kan gaan om het 

beantwoorden van vragen, het geven van advies en telefonische verkoop van keukenapparatuur (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 assorti-

ment en over kwaliteit en service. Je gaat naast de werkzaamheden van keukenverkoper B2B ook ander commerciële werkzaamheden vervullen op 

de afdeling verkoop binnendienst. Voordeel is dat je geen koopavonden of weekenden hoeft te werken.

Wat vragen wij?

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

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

Daarnaast beschik je over de volgende vereiste:

• Aantoonbare verkoopervaring in keukens en Simar.

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Kennis van Word ,Excel etc.

• Woonachtig in de directe omgeving.

• 40 uur beschikbaar

• Een écht commercieel talent.

Wat bieden wij?

• Een dynamische 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 marktconform salaris.

Geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan je CV en motivatie naar:

vacature@keukenmagazijn.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 sollicitatie-

procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


