
Dit ga je doen:
Als orderverwerker controleer je alle orders die vanuit de winkels binnen komen op technische haalbaar-
heid. Daarna worden alle onderdelen (kasten, apparatuur, werkbladen en accessoires) van de keuken bij 
de binnen- en buitenlandse toeleveranciers besteld. De kwaliteitsstandaard van het bestelproces wordt 
gwaarborgd. In deze functie leidt jij alles wat de order betreft in goede banen. Het is belangrijk dat je sec-
uur kunt werken. Elke dag maak je er samen met je 7 enthousiaste collega’s in Keukenloods Gaanderen 
een leuke en productieve werkdag van.

Jij hebt:
• In ieder geval MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring in of een passie voor de keukenbranche;
• Behoefte aan afwisselend werk;
• Verantwoordelijkheidsgevoel en je bent nauwkeurig, geconcentreerd en resultaatgericht;
• Een fulltime beschikbaarheid;
• Ervaring met Simar/KIS software is een pré.

Wij bieden jou:
• Een baan met verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;
• Er is ruimte voor zelfontplooiing, initiatief en er zijn doorgroeimogelijkheden;
• Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;
• Het salaris is conform CAO Retail - Wonen;
• Je ontvangt reiskostenvergoeding (vanaf 2 km per enkele reis) en bouwt pensioen op.

Over ons: 
Onze klanten verdienen het beste advies en daarom zoeken wij jou!
Met 14 keukenshowrooms door heel Nederland en een webshop voor alle denkbare
keukenapparatuur zijn we een serieuze speler. We helpen inmiddels al ruim 20 jaar onze
klanten aan hun droomkeukens. 

Meer weten of direct solliciteren?
Kijk op www.keukenloods.nl voor meer informatie of onze andere vacatures.
Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar  
06-83046554. Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief  
naar: vacature@keukenloods.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
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We helpen inmiddels al ruim 20 jaar onze klanten aan hun droomkeukens.
Voor ons filiaal in Gaanderen zijn wij op zoek naar een:


