
Ben jij die handige inmeter die wij zoeken? Kom werken voor het Keukenmagazijn! Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de 

keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor (gevestigd in 

Opmeer) van diverse (keuken)apparatuurmerken onder andere: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, en Cébin.  Het Keu-

kenmagazijn heeft door jarenlange ervaring in de keukenindustrie een uitgebreid netwerk opgebouwd. Wij leveren veel gerenom-

meerde merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij voor ons hoofdkantoor Het Keukenmagazijn in Opmeer een:

 

MEDEWERKER PLANNING

Functieomschrijving:

Op de afdeling Planning worden de afspraken gemaakt en de optimale routes bepaald voor leveringen aan particulieren en zakelijke 

klanten in het gehele land. Daarnaast worden de planningen voor de (service-)monteurs en inmeters gemaakt.

Je belangrijkste taak is om consumenten telefonisch te woord te staan en afspraken voor het inmeten van de keukenruimte of het 

bezoek van een servicemonteur in te plannen. In deze afwisselende functie heb je dus veel contact met consumenten, maar ook 

met onze zakelijke klanten, monteurs, chauffeurs en collega’s. Uiteraard is de administratieve afhandeling zeer belangrijk.

 Je herkent jezelf in het volgende profiel:

• MBO werk- en denkniveau

• Ervaring met commerciële vaardigheden aan de telefoon

• Affiniteit met de transportbranche en ervaring op het gebied van planning is een pré

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

• Nauwkeurig en geconcentreerd werken

• Oog voor detail en stress bestendig

• Bij voorkeur fulltime beschikbaar

Wij bieden:

Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn. Ruimte tot zelfontplooiing en door-

groeimogelijkheden. Een marktconform salaris.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info?

Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-352166.

Of stuur direct je sollicitatie naar:

vacature@keukenmagazijn.nl  t.a.v. Chantal Tavenier

Het opvragen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


