Wij zoeken een keukenadviseur
Locatie: Alkmaar
Dienstverband: Fulltime (38 uur per week). Parttime is bespreekbaar.
Je functie:

Als keukenadviseur begeleid je de klanten en projecten van A tot Z bij de aanschaf, plaatsing en ingebruikname van
keukens uit het hogere segment. Hierin kun je al je creativiteit kwijt.

Wie ben je ?

Je kunt zelfstandig werken, maar bent als teamspeler ook sterk. Je bent creatief en een prettige en meedenkende
gesprekspartner voor de klant. Heb je affiniteit met de keukenbranche, en misschien zelfs ervaring met KIMS/KOMAS?
Dan is deze baan jou op het lijf geschreven.

Wat mag je van ons verwachten?

Naast een prettige werksfeer, 140 fijne collega’s en betrokken management dat vertrouwt op jouw expertise en
eigen inbreng, ontvang je uiteraard een goed salaris. Door onze voordelige pensioenregeling, hou je netto meer
over dan in de meeste andere branches. Vakantiedagen en overige regelingen zijn allemaal goed geregeld in onze
CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint doorgaans met een jaarcontract, maar we hebben altijd de
intentie om dit bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vast contract. Koptelefoon of tv nodig? Bij ons
schaf je ze met personeelskorting aan. Tevens krijg je toegang tot een online-learningplatform en hebben een actieve
personeelsvereniging waar je aan kunt deelnemen.

Over ons:

Schuurman Keukens is specialist in keukens uit het hogere segment (SieMatic). Schuurman Keukens is een
onderdeel van de Schuurman Groep, waarvan het hoofdkantoor in Alkmaar gevestigd is, en een groothandel in
Consumentengoederen, een innovatief bedrijf op het gebied van zonnestroom en opslagsystemen, en een groothandel
in elektrotechnische materialen met filialen door heel Nederland bevat.
Wij zijn er trots op dat wij als familiebedrijf al 99 jaar bestaan!

Ook graag bij Schuurman werken?

Laat je interesse blijken door een mail te sturen met je CV en motivatie, naar:
hrm@schuurman.nl, dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
Liever geen reacties van bureaus.
Wij zoeken zelf onze nieuwe Schuurman-familieleden uit.
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