
   

MediLaser zoekt: 
Account Manager  
Oogheelkunde België-Luxemburg

MediLaser B.V. is een innovatief, toonaangevend en ambi-
tieus bedrijf gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van 
medische apparatuur in verschillende disciplines. 

Al meer dan 6 jaar is MediLaser een betrouwbare leve-
rancier van innovatieve producten en diensten binnen de 
medische sector en private markt. Wij zijn een leverancier 
voor totaaloplossingen voornamelijk binnen oogheelkunde, 
NKO, urologie, gynaecologie en dermatologie/huidtherapie. 
Naast onze diagnostische apparatuur, lasers en allerhande 
bijhorende accessoires voor deze specialistische afdelingen, 
leveren en installeren wij ook volledige oogheelkundige- en 
NKO-units. Maar wij doen meer! Met onze eigen gespecia-
liseerde service afdeling worden technische vragen snel en 
vakkundig beantwoord, storingen opgelost en apparatuur 
professioneel geïnstalleerd. Daarnaast voeren onze service 
techniekers snel en efficiënt herstellingen en onderhoud uit 
bij tal van ziekenhuizen en poliklinieken. 

Omdat wij werken met innovatieve producten en oplossin-
gen en beschikking hebben over een eigen gecertificeerde 
service afdeling, kunnen wij de beste oplossingen bieden 
aan onze klanten. 

Om ons jonge en dynamische team in België te versterken, 
is MediLaser op zoek naar een enthousiaste Account Ma-
nager Oogheelkunde. Herken jij jezelf in het functieprofiel? 
Dan komen we graag met je in contact!

   

Vertegenwoordiging MediLaser op nationale en in-
ternationale beurzen. Salesplannen uitwerken met 
je collega’s van het salesteam. Samenwerken met 
onze service afdeling voor o.a. het installeren en 
onderhouden van nieuwe of bestaande apparatuur.

Organisatie

Functie

Acquisitie van nieuwe klantenrelaties in België en 
Luxemburg. Het ondersteunen en onderhouden 
van bestaande klantenrelaties.

Verkoop van een breed assortiment oogheelkundi-
ge apparatuur (refractie en diagnostisch), refractie 
units, lasers en overige producten en diensten. 
Het behandelen van aankoopdossiers en aanbeste-
dingen.

Het verzorgen van producttrainingen en presenta-
ties bij klanten of op ons hoofdkantoor. Input leve-
ren voor en samenwerken met de marketingafde-
ling. Verantwoordelijk voor de aftersales.

• Een uitdagende functie met veel vrijheid binnen een  
   ambitieuze en gedreven organisatie;
• Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
• Een marktconform salaris, afhankelijk van je ervaring;
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. :
 - Hospitalisatieverzekering
 - Maaltijd- en Ecocheques
 - Een firmawagen met tankkaart, laptop en  
   telefoon;
• Een aanstelling met uitzicht op goede  
   doorgroeimogelijkheden;
• Eigen verantwoordelijkheid met het plannen van de  
   werkzaamheden en agendabeheer;
• Werken in een team in een informele omgeving.

Wat wij bieden

• Je hebt met succes een Bachelor of Master opleiding  
   afgerond op Universitair of Hogeschool niveau, een opleiding  
   optometrie, orthoptie of optiek is een voordeel
• Je bent bij voorkeur woonachtig centraal in België
• Je hebt een goed voorkomen en goede sociale en  
   communicatieve vaardigheden;
• Je hebt een goede beheersing van Nederlands, Frans  
   en Engels;
• Je hebt een gezonde commerciële instelling en bij voorkeur  
   enkele jaren ervaring in een commerciële functie;
• Enige affiniteit met de medische en/of oogheelkundige  
   sector is een voordeel;
• Een proactieve werkhouding in een must :
 - flexibele instelling met o.a. onregelmatige uren en  
   geen last van druk of stress;
 - groot doorzetting- en probleemoplossend vermogen 
 - een klant- en servicegerichte instelling;
• Je bent een echte teamplayer;
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wie wij zoeken

Ben jij de gedreven Account Manager waarnaar wij op zoek 
zijn? Stuur dan je motivatiebrief voorzien van CV naar  
edwin.marck@laservision.nl en j.willems@medilaser.be. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact  
opnemen met Edwin Marck (algemeen directeur) via telefoon-
nummer +31 529-428000.

mailto:desiree%40laservision.nl.%20?subject=

