
Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie met genoeg uitdaging? Dan zijn wij naar jou op zoek voor de functie: 

KWALITEITSMEDEWERKER
Dit ga je doen: 
Jij bent degene die de levering van de keukens en keukenapparatuur controleert op kwaliteit en volledigheid. Jij hebt contact met 
de klant en/of leverancier over aanpassing in levering of onvolkomenheden en stuurt aan op een oplossing. Hierbij houdt je het 
belang van de klant én het bedrijf in het oog. Binnen het bedrijf heb je overleg met de afdelingen planning en logistiek om zorg te 
dragen voor een kwalitatief goede levering van de keuken en bijbehorende keukenapparatuur. Deze functie binnen de 
keukenbranche is erg divers en vraagt om goede communicatieve vaardigheden, oplossingsgerichtheid en besluitvaardigheid. Je 
komt terecht in een leuk team van enthousiaste collega’s. Ons kantoor is gevestigd in Opmeer. Daar hebben wij verschillende 
voorzieningen zoals een kantine met dakterras en diverse manieren van ontspanning zoals tafelvoetbal, tv en darts. Daarnaast 
beschikken we over een eigen gym met douches welke gratis gebruikt kunnen worden.

Jij hebt:
• Minimaal MBO3 werk- en denkniveau;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden en je bent beslisvaardig;
• Een klantvriendelijke en servicegerichte instelling;
• Overtuigingskracht en bent commercieel onderlegt;
• Een collegiale instelling, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
• Bij voorkeur kennis van (keuken)apparatuur;
• Bij voorkeur kennis van Simar;
• Een fulltime beschikbaarheid.

Wij bieden jou:
• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn; 
• Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;
• Een marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);
• Een ruime reiskostenvergoeding (vanaf 2km enkele reis) en je bouwt pensioen op.

Over ons: 
Het Keukenmagazijn verleent al jaren facilitaire ondersteuning aan zijn succesvolle keuken- en keukenapparatuurformules welke 
verspreid zijn door heel Nederland. Het Keukenmagazijn ondersteunt onze formules, waaronder Keukenloods.nl met 14 
keukenshowrooms in Nederland, en nog diverse andere webwinkels en twee formules met groothandelsactiviteiten (B2B). Bij Het 
Keukenmagazijn werken ongeveer 130 medewerkers, waaronder monteurs, chauffeurs, magazijnmedewerkers, orderverwerkers, 
planners en servicemedewerkers. Tezamen met onze formules hebben wij ongeveer 300 medewerkers in dienst. Wij leveren vele 
gerenommeerde merken keukens, keukenapparatuur, werkbladen en accessoires en bezorgen deze bij onze klanten, zowel 
particulieren als keukenspecialisten en aanverwante bedrijven. Wij staan voor een goede service, scherpe prijzen en snelle levering.
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? 
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp 06-83046554.
Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


