
Vacature: Verkoopadviseur Huidproducten (40 uur)

Wie zijn wij:
Sinds 2018 is Toskani volop actief op de Nederlandse en Belgische/
Luxemburgse markt. Afgelopen jaren wist Toskani in een razend tempo uit 
te groeien tot een bekend cosmeceutical merk binnen de beauty branche, 
voornamelijk bekend in de Nederlandse markt. De innovatieve behandelin-
gen en thuisproducten zijn inmiddels niet meer weg te denken binnen de 
huidverbetering. Toskani is een medisch/cosmetisch bedrijf uit Barcelona 
dat gericht is op het leveren van complete oplossingen voor alle soorten 
esthetische en dermatologische huidproblemen. 
Meer weten? www.toskani.be

Wat zoeken wij:
In België wordt Toskani vertegenwoordigd door MediLaser. Om ook in België het merk Toskani beter op de markt te 
zetten, zijn wij op zoek naar een voltijds Verkoopadviseur Huidproducten. 

Als Verkoopadviseur Huidproducten ben jij commercieel gedreven om Toskani België als merk op de kaart te zeten 
en op zoek te gaan naar nieuwe verkoopkanalen voor de Toskani producten.  Daarnaast ben je natuurlijk het eerste 
aanspreekpunt van onze klanten, waaronder dermatologen en schoonheidsspecialisten. Je bent verantwoordelijk voor 
het overdragen van Toskani door het geven van opleidingen. Verder weet je de bestaande relaties te laten groeien 
op basis van het producten pakket van Toskani en nieuwe relaties op te bouwen. Het is erg belangrijk dat je steeds 
op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen in de markt en dat je weet wat de behoeften van onze klanten zijn. 

Naast het bezoeken van klanten, houd je je bezig met het bieden van ondersteuning in geval van inhoudelijke vragen 
over producten of casussen. Ook het optimaliseren van trainingsmateriaal, het organiseren en geven van workshops 
en het opvolgen van trainingen horen tot je takenpakket. 

Dagelijks werk je intensief samen met het Toskani team voor de Benelux om het best mogelijke resultaat neer te zetten 
voor onze klanten.

Wie ben jij:
• Je bent enthousiast, zelfstandig en flexibel.
• Minimaal afgeronde HBO opleiding in een commerciële richting.
• Affiniteit met medische/cosmetica sector is een pro.
• Je hebt een gezonde commerciële instelling en enkele jaren ervaring in een commerciële functie.
• Je hebt een verzorgd voorkomen en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
• Een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal waarbij je vakkennis,

behandeluitleg en advisering kunt overbrengen.
• 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 team player.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
• Woonachtig in België.

http:// www.toskani.nl


Wij bieden:
Een uitdagende functie met veel vrijheid binnen een ambitieuze en gedreven organisatie. Uitgebreide opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Een marktcomform salaris, afhankelijk van je ervaring. Uitstekende secundaire arbeids-
voorwaarden (o.a. : Hospitalisatieverzekering, Maaltijd- en Ecocheques, een firmawagen met tankkaart, laptop en tele-
foon). Een aanstelling met uitzicht op goede doorgroeimogelijkheden. Eigen verantwoordelijkheid met het plannen van 
de werkzaamheden en agendabeheer. Uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van opleidingen/cursussen. Verder 
bieden we een prima werksgeer in een moderne organisatie.

Ben jij de gedreven Verkoopadviseur Huidproducten waarnaar wij op zoek zijn? Stuur dan je CV en motivatiebrief 
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 telefoonnummer +31 529-428000.

MediLaser, Kleinhoefstraat 5, 2440, Geel

Functie:
• Acquisitie van nieuwe klantenrelaties in België en Luxemburg.
• Ontwikkelen en onderhouden van bestaande klantrelaties.
• Het geven van theorie- en praktijktrainingen met onze apparatuur in combinatie met de  
   producten.
• Je bent het aanspreekpunt van onze klanten bij inhoudelijke vragen.
• Je vertegenwoordigt Toskani op beurzen en begeleidt (potentiële) klanten tijdens workshops.
• Case planning en ondersteuning.
• Klanten helpen om succesvolle resultaten te bereiken met behulp van protocollen.
• Presenteren van de nieuwste technieken.
• Draagt bij aan de teaminspanning door actief mee te denken aan nieuwe ontwikkelingen en          
  gerelateerde resultaten.


