
Accountmanager (fulltime)  

- Gave commerciële functie met ontwikkelmogelijkheden - 
 

Ben jij een commercieel talent dat gebrand is om te winnen en jezelf te ontwikkelen?  
Heb jij een commerciële instelling en gaat jouw hart sneller kloppen van sales en 
accountmanagement? Wil je verantwoordelijk zijn voor een portfolio klanten? En wil 
je altijd het beste voor je klant?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor diverse regio’s zijn wij op zoek naar commercieel 
talent welke onze organisatie verder komt versterken. 

 

Werkzaamheden binnen deze functie: 

 Accountmanagement voeren op bestaande klanten. Deze klanten 
tevreden houden en waar mogelijk uitbouwen (je signaleert commerciële 
kansen) 

 Nieuwe klanten werven 

 Het opstellen en beheren van offertes en contracten 

 Deelname aan beurzen, symposia en refereeravonden 

 Het geven en verzorgen van product- en bedrijfspresentaties 

 Het opereren als klinisch expert  

 

Wat verwachten wij van jou? 

 HBO werk- en denkniveau 

 Commerciële vaardigheden (jouw hart gaat sneller kloppen van verkoop) 

 Zelfstandigheid en drive om jezelf te ontwikkelen 

 Representativiteit 

 Kennis van Engelse taal in woord en geschrift 

 Teamspeler (wij houden van humor ) 

 Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Goede communicatieve eigenschappen 

 Bezit van een geldig rijbewijs 

 Medische achtergrond (pre) 

 

Wat verwachten wij niet? 

 9 tot 5 mentaliteit 

 Passiviteit 

 

Wat bieden wij? 

 Een afwisselende en dynamische functie waarin persoonlijke ontwikkeling 

centraal staat 

 Gedegen verkoop- en product technische trainingen 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Een leuk en enthousiast team collega’s die jou graag vooruit helpen 

 



Een dag uit jouw werkweek 

Na deze informatie ben je ongetwijfeld benieuwd naar hoe jouw mogelijke 
nieuwe functie er concreet uitziet. Daarom hebben wij een dag uit jouw 
werkweek beschreven. 

 

"Je begint op dinsdagochtend om 08:00 uur op de Intensive Care in een 
ziekenhuis. Jij hebt deze afdeling vorige week gebeld en hen verteld over een 
mogelijk nieuw interessant product. Jouw contactpersoon is enthousiast en je mag 
het product toe komen lichten. Na ruim een uur er gezeten te hebben verlaat je 
met een positief gevoel het gesprek en loop je naar je volgende afspraak in dit 
ziekenhuis op de afdeling verloskunde. In de tussentijd bel je achter een 
openstaande order aan van een privé kliniek. De klant twijfelt nog over een aantal 
facetten en heeft nog even een duwtje in de rug nodig. Je laat hem weten even te 
overleggen met je collega Robert en belt hem binnen 10 minuten weer terug. 
Robert heeft een goed idee waarmee je wellicht te offerte binnen kunt halen. Je 
belt jouw contactpersoon en die is lyrisch. Niet veel later hoor je dat de order 
akkoord is". 

 
Over Vision Medical Company 

Vision Medical Company B.V. is een marktgerichte dynamische 
handelsonderneming in hoogwaardige medische hulpmiddelen voor gebruikers in 
de gezondheidszorg in Nederland en België. Wij bieden een exclusief en breed 
assortiment aan medische verbruiksartikelen voor de gezondheidszorg. Onze 
belangrijkste doelgroepen zijn: 

 Ziekenhuizen 

 Privé Klinieken 

 Thuiszorg, Dentale- en Industriële markten 

 

Het productenpakket bestaat uit een compleet assortiment: 

 Elektrochirurgie 

 Disposable instrumenten 

 Opvangcannisters 

 Uitzuigpakket 

 Drainage 

 Procedure trays 

 Centraal veneuze katheterisatie 

 Dialyse etc. etc. 

 
Meer informatie en solliciteren 

Is je interesse gewekt? Leuk, waar wacht je nog op! Je kunt je sollicitatie richten aan 

Martijn Klein Brinke, Sales & Marketing Director bij Vision. 

 

Je CV én motivatiebrief mag je sturen naar mk@visionmc.nl 

Wij kijken er naar uit!  

 

  


