
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wensen van de klant vertalen naar een droomkeuken, dagelijks met de glimlach gaan werken en 
met veel voldoening de werkdag afsluiten. Dat is wat je kan verwachten bij Cevo Market in Westerlo.  
 
Om verdere groei te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): 

 

 

Keukenverkoper 
 
 
We streven naar tevreden klanten die vertrouwen op jouw creativiteit en commercieel inzicht.  
Vanuit een aangenaam, positief contact met de klant teken jij op maat een keuken uit in Winner 
Design. Je stelt een offerte op en volgt het interne proces verder op, tot aan de verkoop.  
 
 
Een gevarieerde job met verantwoordelijkheid in een geëngageerd team: 
 

• Je komt terecht in een stabiele, familiale onderneming met een fijne werksfeer en een no-

nonsense cultuur.  

• CEVO staat gerant voor een uitgebreide interne opleiding, een aantrekkelijke verloning en een 

vast contract.  

• Bij deze werkgever krijg je de kans om je verder professioneel te ontwikkelen.  

 
Ben jij het ervaren verkooptalent dat we zoeken?  
Je hebt een passie voor keukens en in het contact met klanten leg je de nadruk op kwaliteit en service. 
Maturiteit, betrouwbaarheid en integriteit typeren je manier van werken. Je bent bereid om op 
zaterdag te werken in ruil voor een extra vrije dag doorheen de week.  
 
Twijfel dan niet. 
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Lissa Van Roosendael. Snelle reactie 
en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op 
014/61 57 87.  
 
 
Cevo Market mag zich met trots de grootste onafhankelijke bouwmarkt in België noemen. In 1976 
openden zij hun deuren met 6 werknemers en ondertussen bestaat deze familiale onderneming uit een 
team van 50 collega’s. Klantvriendelijkheid en een uitstekende service aan hun klanten, daar staat het 
Cevo-team garant voor! 
Door het uitgebreid gamma aan gereedschap, verf, bouwbenodigdheden, tegels, ramen, deuren, 
badkamers, keukens... is Cevo Market de ideale oplossing voor elke bouwuitdaging. 
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