Keukenadviseur (m/v) | vacature
Wij willen ons verkoopteam graag uitbreiden met een part time of full time
keukenadviseur!
Voor het verkopen of adviseren van keukens zijn enthousiasme en passie van groot belang. Voor
onze keukenadviseur bestaat er geen mooier vak! Onze keukenadviseur is iemand die gastvrij en
commercieel is.
Je zorgt er voor dat de klant zich welkom, op zijn gemak en begrepen voelt. Je bent daarnaast in
staat om op een prettige en vriendelijke manier verkoopsignalen op te pikken en de deal aan het
eind van het gesprek te sluiten. Er is niets zo mooi als het adviseren van een klant die zijn
droomkeuken eerst op papier en daarna in zijn huis ziet staan.
Als orderverwerker pak jij na de verkoop het contact met de klant op. Het is namelijk jouw
verantwoordelijkheid dat de order na de verkoop goed verwerkt wordt. Dit doe je door de
verkochte opstelling te controleren op fouten en oneffenheden en het meetrapport te
controleren. Jij bestelt de producten bij de leverancier en neemt wanneer nodig contact op met
de klant om eventuele wijzigingen met de klant te overleggen. In deze functie heb je dus zowel
nauw contact met de klant als de verkoopadviseurs, leveranciers en aannemers.
Werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klant adviseren over de aanschaf van keukens, (inbouw)apparatuur en losse accessoires;
Het maken van ontwerptekeningen;
Het opstellen, uitbrengen en controleren van offertes;
Het bevorderen en onderhouden van verkoopcontacten met klanten;
Het vastleggen van verkooptransacties;
Meedenken over de inrichting van de showroom.
Installatietekeningen maken
Ordertraject opvolgen, waaronder bestelling, levering, montageplanning en service

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO / HBO opleiding, richting commercieel of technisch;
Aantal jaren relevante werkervaring;
Ervaring met inmeten en tekenen van keukens
Ervaring met MS Word en Excel
Beheersing van keukenprogramma’s is een pré
Gedreven, commercieel, proactief, enthousiast, flexibel, klantgericht, ondernemend
en creatief;
Kennis van de keuken- en/of apparatenmarkt;
Bereidheid tot werken op zaterdagen, koopavonden en zon- en feestdagen.

Wij bieden:
•
•
•

Een uitdagende functie met volop afwisseling en mogelijkheden tot ontplooiing en
ontwikkeling
Passend salaris met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Een informele werksfeer in een professionele organisatie met een enthousiast en
gemotiveerd team.

Solliciteren kan door je CV + motivatie te sturen naar
administratie@rigakeukens.nl t.a.v. Monique Beekman

