VAN DER VOET KEUKENS IN SASSENHEIM ZOEKT EEN

KEUKENPLANNERORDERVERWERKER
(32 - 40 UUR PER WEEK, M/V)
BEN JIJ EEN ECHTE PIETLUT? VIND JE HET LEUK OM DINGEN UIT TE PLUIZEN, BEN
JE GRAAG SPIN IN HET WEB EN HOU JE VAN KLANTCONTACT? LEES DAN SNEL
VERDER!

WIE WIJ ZIJN
Van der Voet keukens geeft eerlijk advies en levert maatwerk. Afspraak is afspraak,
betrouwbaarheid, integriteit en het bieden van Service (met een hoofdletter!) staat bij ons hoog in
het vaandel. We beschikken over veel technische kennis en denken graag creatief mee met onze
klanten.

WAT GA JE DOEN?
Als orderverwerker ben je de belangrijkste schakel tussen verkoop, leveranciers en klanten.
Nadat Patrick, Yvonne of Fred een keuken verkocht heeft, neem je de order over en zorg je
ervoor dat deze op de juiste wijze verwerkt wordt. Je controleert of de order klopt en checkt de
technische haalbaarheid. Voor de correcte afwikkeling onderhoud je contact over de bestelling en
planning met onze klanten en leveranciers. Ook servicegerichte zaken komen op je pad.
Voor jou geldt: afspraak is afspraak en deze kom je ook na. Zowel intern richting je collega’s als
richting leveranciers en klanten.

WAT JOU KENMERKT
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
Je functioneert op MBO werk- en denkniveau
Je hebt oog voor detail en bent heel nauwkeurig
Ervaring met offerteprogramma Simar is een groot pluspunt
Je staat bekend om jouw humor en enthousiasme

WAT WIJ JE BIEDEN
Van der Voet keukens biedt jou een uitstekend salaris met leuke extra’s. Een baan waar je
niet op zaterdag hoeft te werken. Je wordt onderdeel van een hecht en klein team.

INTERESSE?
Werken bij Van der Voet keukens betekent dat je in een dynamische omgeving stapt met een
team van professionals. Een omgeving waar hard gewerkt wordt, zonder daarbij plezier uit het
oog te verliezen. Wil jij hier onderdeel van uitmaken?
Bel voor meer informatie met Yvonne van Veen via 0252-232806
of mail je CV met motivatie naar yvonne@vandervoetkeukens.nl.
We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
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