Vacature Allround Commercieel Medewerker
Wie zijn wij?
Arclinea Amsterdam by Vincent Lamet is de Pilotstore Nederland voor het Italiaanse keukenmerk
Arclinea. Arclinea is een hoogwaardig producent van vooruitstrevende kwaliteitskeukens. Antonio
Citterio is de meest succesvolle Italiaanse interieur ontwerper en ontwerpt al ruim 30 jaar voor
Arclinea. De collectie van Arclinea bestaat geheel uit meubilair dat door Citterio ontworpen en
gecoördineerd is. Als Pilotstore voor Arclinea in Nederland, is de showroom in Amsterdam
toonaangevend. Sinds het jaar 2000 gevestigd aan de Valkenburgerstraat te Amsterdam en vanaf 2005
onder de hoede van Vincent Lamet.
De functie
Wij zoeken een allround medewerker die onze verkoop gaat ondersteunen. Jouw taken zijn de
orderverwerking, administratie en planning. Daarnaast werk je offertes uit en ondersteun je met het
uittekenen van ontwerpen. Mensen uit het hele land komen bij Arclinea Amsterdam voor dat stukje
extra in hun keukenontwerp. Aan jou de taak om ze hartelijk te ontvangen. Zo inventariseer jij de
eerste wensen van de klant door een intakegesprek te voeren onder het genot van een Italiaanse
espresso. Door middel van een rondleiding door de showroom kun je samen met de klant de stijl,
kleuren en materialen bepalen.
Wij vragen
Een dynamische persoon die altijd op zoek is naar dat stukje extra voor de klant. Jij hebt visie, je kan
zelfstandig- en samenwerken en je neemt verantwoordelijkheid voor de projecten van klanten.
Daarnaast zorg je ervoor dat alle processen met betrekking tot orderverwerking goed verlopen.
Wij bieden
Een uitdagende functie met volop afwisseling en mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. Een
uitstekend salaris met goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een informele werksfeer
in een professionele organisatie met een enthousiast en gemotiveerd team.
Jij biedt:
• MBO/HBO opleiding commercieel / administratief of technisch
• Een aantal jaren relevante werkervaring
• Ervaring in technisch tekenen met de hand en/of tekensoftware
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Jouw talent
Ben jij een echte ondersteuner, vind je het fantastisch om plannen uit te werken en te calculeren? Heb
je daarnaast verantwoordelijkheidsgevoel, ben je klantgericht en accuraat? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Voor vragen kun je direct bellen met Vincent Lamet op het telefoonnummer: 020-3449400. Graag
ontvangen we jouw CV bij voorkeur per e-mail: info@arclinea-amsterdam.nl.

