
   

MediLaser zoekt: 
Verkoopadviseur Aesthetics

MediLaser is een toonaangevend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd in medische (laser)apparatuur, IPL-systemen en medisch materiaal 
voor ziekenhuizen, medische professionals en schoonheidsspecialisten in België en Luxemburg. Onze nauwe samenwerking met internatio-
naal gerespecteerde fabrikanten stelt ons in staat om een innoverende gesprekspartner te zijn voor al onze klanten.

Vanuit onze vestiging in Geel voorzien wij met een eigen team van klinische en technische specialisten onze klanten in trainingen, service en 
advies bij het uitvoeren van de behandelingen. Daarnaast werken we nauw samen met onze zusterbedrijven in Nederland (Laservision en 
Optiekvision).

Medilaser is een klantvriendelijk bedrijf waarbij nauwkeurigheid en kwaliteit voorop staat en levert “state-of-the-art” oplossingen voor: 
• Dermatologie
• Esthetische heelkunde 
• Oogheelkunde
• Chirurgie (urologie, gynaecologie en NKO)
• Schoonheidsinstituten (laserontharing)

Organisatie:

Om ons verkoopteam in België te versterken, zijn wij op 
zoek naar een gedreven “Verkoop Adviseur” voor onze 
afdeling Dermatologie/Aesthetics.

Als “Verkoop Adviseur Aesthetics” ben je verantwoordelijk 
voor het realiseren van de omzet binnen het segment 
“Dermatologie & Aesthetics”, het onderhouden en uitbou-
wen van bestaande relaties, maar ook het werven van 
nieuwe relaties middels prospectie en verkoop in jouw 
toegewezen regio ten westen van de as Antwerpen-Brus-
sel-Charleroi. Je denkt proactief mee met je klanten en een 
vlotte en heldere communicatie is hierbij essentieel. 

De kern van de functie is het ontwikkelen en het 
uitbouwen van een nieuwe en bestaande klantenrelaties, 
wat moet uitmonden in het realiseren van de omzettarget. 

Ook bezit je over een diepgaande kennis van de 
aangeboden oplossingen zodat je de klant op een proac-
tieve manier van advies kunt voorzien. Het verzorgen van 
de trainingen en instructies van de verkochte apparaten 
maakt een belangrijk onderdeel uit van je takenpakket. 

Wij zoeken:

Wij zoeken klantgerichte en gedreven collega (m/v) met 
verantwoordelijkheidsgevoel :

• Je bent representatief en je beschikt over goede  
   sociale en communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een gezonde commerciële instelling 
   en bij voorkeur enkele jaren ervaring in een   
   commerciële functie.
• Kennis van de markt op het gebied van 
   Aesthetics is een pluspunt.
• Je bent woonachtig centraal in de 
   toegewezen regio.
• Je hebt affiniteit met het werken met 
   verkooptargets en omzetverwachtingen.
• Een proactieve werkhouding is 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 teamspeler die uitstekend   
   kan werken binnen een hecht team.
• Je hebt goede kennis van Nederlands, Frans en 
   Engels (zowel gesproken als geschreven).
• Je beschikt over een rijbewijs motor voertuigen 
   (type B).

Wij vragen:



   

   

 
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.

Acquisitie van nieuwe klantenrelaties in België en 
Luxemburg. Het ondersteunen en onderhouden van 
bestaande klantenrelaties. Contacten leggen en relaties 
opbouwen met Key Opion Leaders.

Voorstellen en demonstreren van productengamma en 
opstellen van offertes. Organiseren van 
producttrainingen en workshops. Input leveren voor en 
samenwerken met de marketingafdeling. 

Behandelen van de aftersales support. 
Vertegenwoordiging MediLaser op nationale en 
internationale beurzen en congressen.

• Een uitdagende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een ambitieuze en gedreven organisatie.
• Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, bestaande uit o.a.:
 - bedrijfswagen met tankkaart
 - hospitalisatieverzekering
 - maaltijd- en Ecocheques
• 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.

Functie:

Wat wij bieden:

Ben jij de gedreven verkoopadviseur die open staat voor een interessante uitdaging?
 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 Joeri Willems via telefoonnummer +32 475 71 03 98 of e-mail: j.willems@medilaser.be.


