
Schuurman Keukens is onderdeel van de Schuurman groep.
W.A. Schuurman Beheer BV is de houdstermaatschappij van 5 dochterondernemingen met 

vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. 
De dochterondernemingen zijn actief op het gebied van verkoop van elektrotechnische materialen, 

consumentenelektronica en keukens.
 

Schuurman Keukens is sinds 1968 actief in Alkmaar. Onze topmerken SieMatic en de SK-line 
bieden klanten een breed scala aan mogelijkheden, kleuren, materialen en vormgeving.

Samen met de klant werken wij als enthousiast en deskundig ontwerp-, verkoop- en installatieteam 
aan een doordacht eindresultaat. 

Om ons team te versterken, is Schuurman Keukens per direct op zoek naar een 
ervaren keukenadviseur met groeiambitie. 

Heb jij ruimschoots ervaring in de verkoop van keukens in het topsegment, 
dan zijn wij op zoek naar jou.

Gezocht: allround keukenadviseur m/v (32-38 uur)
Dit vraagt Schuurman Keukens: 
• Je beschikt over ten minste mbo werk- en denkniveau en je bent een echte teamspeler. 
• Je hebt ruim 3 jaar ervaring in de verkoop van luxe keukens. 
• Je hebt aantoonbare ervaring en creativiteit in het ontwerpen van keukens 
   en je beheerst het designprogramma Simar. 
• Je bent enthousiast, commercieel en communicatief. 
• Je wilt jezelf verder ontwikkelen en bent breed inzetbaar.

Dit biedt Schuurman Keukens: 
Een uitdagende functie met een passend salaris bij een enthousiaste en ondernemende 
organisatie. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten. 

Enthousiast geworden? 
Mocht je naar aanleiding van deze advertentie willen reageren dan verzoeken wij je een 
schriftelijke sollicitatie voorzien van c.v. voor 1 april 2019 te richten aan 
Schuurman Keukens B.V., t.a.v. de afdeling personeelszaken, Postbus 109, 1800 AC  Alkmaar 
of per e-mail naar de heer Rob van Dijk: rvdijk@schuurman.nl.
Wens je vooraf nadere informatie, dan kan je contact opnemen met de heer Rob van Dijk, 
te bereiken onder telefoonnummer 072-5412303.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Exclusief                                 en                                 dealer in Alkmaar

Fluorietweg 29, 1812 RR  Alkmaar
Tel. (072) 541 23 00
Internet: www.schuurman.nl

https://www.schuurmankeukens.nl/

