
Op zoek 
naar een 
nieuwe 
uitdaging 
voor 2021? 

Reageren
Wil jij ons team komen versterken én herken jij je in 

een van de profielen? Stuur dan je sollicitatie en cv 

naar: vacature@Bloksmakeukens.nl o.v.v. de functie 

waar je naar solliciteert!

Procedure
Je kunt reageren tot 12 februari 2021. De gesprekken 

staan eind februari gepland. 

Vragen?
Nadere informatie kan worden verkregen 

bij Dick Bloksma: (0172) 507454

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures is niet gewenst.

Ook zijn wij op zoek naar een

ORDERVERWERKER  
(24 tot 32 uur, waarbij 1 dag thuiswerken mogelijk is)

De orderverwerker is de spin in het web. Jij hebt contact 

met alle partijen, je collega’s, klanten, keukenmonteurs en 

onze leveranciers. We werken met een orderverwerkings-

systeem waarmee je het grootste deel van de keuken 

besteld. De werkbladtekeningen en achterwanden worden 

voor een deel handmatig gedaan. 

Je beschikt over bouwkundig inzicht en denkt in 

oplossingen. Je bent in staat een tekening te lezen en 

te vertalen in de beschikbare kasten en elementen met 

bijbehorende maatvoering. Je bent zéér accuraat en 

in staat om alle bestellingen en bevestigingen goed te 

controleren. 

Na een inwerkperiode houd je het 

planbord bij en neem je ook de 

montageplanning voor je rekening. 

Al met al een rol die zéér 

dynamisch is en elke dag nieuwe 

uitdagingen biedt. 

Een geschikte kandidaat voor 

deze functie ontvangt een 

goed salaris! Durf jij deze 

uitdaging aan? Stuur je 

motivatie samen met je cv naar 

vacature@Bloksmakeukens.nl.

Opleidingsniveau (naast 

voorgenoemde competenties): 

•  HAVO met wiskunde in het 

pakket

• MBO werk- en denkniveau

• Kennis van de Nederlandse 

 taal in woord en geschrift

• Kennis van de Duitse taal 

 is een pré

5 MIN
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SCHIPHOL

WAAROM ONZE KLANTEN 
KIEZEN VOOR 
BLOKSMA KEUKENS?

• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte
• Gratis keukenontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

Bloksma Keukens ben ik gestart 
met het idee het anders te 
willen doen. Een no-nonsense 
uitstraling met een transparante 
en flexibele werkwijze. 

Keukens verkopen op basis van 
een goed advies en denken in 
creatieve oplossingen waarmee 
de woonwens van de klant wordt 
gerealiseerd, dat is waar ik voor 
sta.

Dick Bloksma



Kom dan werken  
in de  dynamische  
wereld van 
Bloksma  Keukens!

Het verkopen, bestellen en monteren van keukens 
is uitdagend en dynamisch! Er is geen klant en ook 
geen keuken hetzelfde dus is er elke dag een nieuwe 
uitdaging bij ons!

Ben jij een echte teamplayer en staat voor jou de 
klant ook centraal? Ben je klantvriendelijk, creatief en 
servicegericht? Gaat je hart sneller kloppen van het 
helpen en adviseren van klanten om hun woonwensen 
te realiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Bloksma Keukens is een zelfstandig bedrijf en bestaat 

al ruim 25 jaar. Wij zijn op keukengebied een begrip in 

de regio. Klantvriendelijkheid, een hoge service en het 

denken in mogelijkheden staan bij ons centraal. We 

beschikken over een modern pand met ca. 50 keuken 

opstellingen in een ruime moderne showroom die altijd 

up-to-date is. Ook is er een kookcafé waar we onze 

klanten ontvangen voor kookworkshops en waar klanten 

natuurlijk een lekkere kop koffie kunnen krijgen. We 

verkopen keukens in verschillende stijlen en voor elk 

budget. Wij zetten ons maximaal in om de wensen van 

onze klanten te realiseren en werken hiervoor samen 

met een aantal fabrikanten waaronder Keller, Schmidt 

en Rotpunkt. Onze focus is voornamelijk gericht op 

particuliere klanten, maar we werken ook samen met 

aannemers in projecten.

Wat Bloksma Keukens jou biedt! 
Wij bieden je een inspirerende werkomgeving met een 

positieve, laagdrempelige, energieke en collegiale sfeer. 

We bieden je goede arbeidsvoorwaarden en het salaris 

is afhankelijk van leeftijd en ervaring en conform de 

cao Inretail-wonen. De werkweek voor de verkoop is 

van dinsdag t/m zaterdag (bij uitzondering werk je ca. 4 

koopzondagen per jaar) en van maandag t/m vrijdag voor 

de andere functies.

Wie zoeken we?
Om onze kwaliteit op een 

hoog niveau te houden, zijn wij 

op zoek naar enkele nieuwe 

collega’s die deel uit willen 

maken van ons leuke team. 

Spreekt de 
keukenbranche je aan, 
ben je creatief en op 
zoek naar een nieuwe 
uitdaging? 
Dan ben jij van harte welkom om ons team te versterken. 

Wat we in ieder geval zoeken in onze nieuwe collega’s is: 

creativiteit, gevoel voor kleur en materiaalcombinaties, 

zelfstandig en accuraat kunnen werken, technisch inzicht 

en je kunnen verplaatsen in de wensen van de klant. 

We hebben de volgende vacatures openstaan:

SENIOR 
KEUKENVERKOPER  
(24 tot 38 uur) 

Je hebt reeds ervaring in de verkoop van keukens en bent 

gewend je eigen offertes en tekeningen uit te werken. Je 

bent voor je klanten het aanspreekpunt en onderhoudt 

het contact, zowel voor, tijdens als ook na de montage. 

Je verkoopt keukens op basis van je kennis en vertrouwen 

en vindt het ontwerpen en verkopen van keukens een 

geweldige uitdaging. Motiveer waarom je bij ons wilt 

werken en waarom we voor jou moeten kiezen en stuur dit 

samen met je cv naar vacature@Bloksmakeukens.nl.

Opleidingsvereisten (naast voorgenoemde competenties): 

• MBO werk- en denkniveau

• Ervaring in keuken verkoop: minimaal 3 jaar

•  Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

JUNIOR 
KEUKENVERKOPER  
(24 tot 38 uur) 

Je hebt reeds ervaring in de verkoop van luxe producten 

en bent goed in staat om te verkopen op basis van 

vertrouwen. Het ontwerpen en verkopen van een keuken 

is voor jou een nieuwe uitdaging die jij graag wil leren! 

Motiveer waarom wij voor jou moeten kiezen, en stuur dit 

samen met je cv naar vacature@Bloksmakeukens.nl

Opleidingsvereisten (naast voorgenoemde competenties): 

• MBO werk- en denkniveau

• Verkoopervaring

• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift

JUNIOR 
MONTEUR  
(38 uur) 

Na een inwerk periode 

met een ervaren keuken 

monteur ga je uiteindelijk 

geheel zelfstandig onze 

keukens bij klanten thuis 

monteren en aansluiten. 

Je beschikt al over enige 

ervaring als timmerman 

of een soortgelijke 

functie en bent in staat 

een waterleiding aan te 

passen als dit nodig is. 

Durf jij deze uitdaging aan? 

Stuur je motivatie samen 

met je cv naar vacature@

Bloksmakeukens.nl.

Opleidingsniveau 

(naast voorgenoemde 

competenties): 

• LBO / MAVO / VMBO

•  Kennis van de Nederlandse 

 taal in woord en geschrift. 

Ik werk sinds 
juni 2020 bij 

Bloksma Keukens 
en verkoop al 8 jaar 

keukens. We werken 
met fabrikanten waar je 

veel meer mogelijkheden hebt 
dan bij mijn vorige werkgever. 
Hierdoor ben ik creatiever 
geworden en vind ik nu veel meer 
uitdagingen in het samenstellen 
van een keuken. Dit maakt het 
vak voor mij extra mooi.

Tamar, verkoper

Ik werk nu ruim 7 jaar bij 
Bloksma Keukens en als 
keukenmonteur ben je 
natuurlijk het visitekaartje 
van je bedrijf. Ik vind het nog 
elke keer geweldig om klanten 
blij te maken met een nieuwe 
keuken.

David, monteur


