Wij zoeken een (Junior) Accountmanager Intramurale zorg
Alles wat wij doen, doen wij met passie. Wetende dat wat we elke dag doen écht een verschil kan maken voor
het leven van mensen is zeer de moeite waard. Daarbij is het belangrijk voor ons dat onze klanten en partners
ons ervaren als een betrokken en integere leverancier.
Als (junior) accountmanager bij Handicare Bathroom Safety BV zorg je voor bekendheid en verkoop van onze
hoogwaardige transfer- en badkamerhulpmiddelen door demo’s, trainingen en verkoopgesprekken. Je bent
transferspecialist en gesprekspartner voor vertegenwoordigers van revalidatie vakhandel, zorginstellingen en
zelfstandige zorgprofessionals. Succes behaal je door er samen met je collega’s voor te zorgen dat iedere partij
in de markt op de hoogte is van ons productassortiment en onze uitstekende service.
In deze functie ga je de volgende uitdagingen aan:
•
•
•
•
•
•

Onderhouden en uitbouwen van bestaande contacten met revalidatie vakhandel, zorginstellingen en
professionals in de branche.
Koude acquisitie bij zorginstellingen.
Probleem oplossing (casussen) ter ondersteuning van dealer vertegenwoordigers.
Training op gebied van patiëntentransfers in het kader van de Handicare Academy geven.
In samenwerking met afdeling marketing klantgerichte activiteiten organiseren.
Up-to-date houden van je activiteiten met klanten in onze CRM systeem.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig, gestructureerd, proactief, ambitieus en zeer zeker sales gedreven.
HBO opleiding als ergotherapeut, fysiotherapeut, verpleegkundige of bewegingstechnoloog.
Professionele ervaring in de zorg.
Ervaring en affiniteit met transferhulpmiddelen is een pré.
Communicatief sterk en een goede gesprekspartner op verschillende niveaus.
Stevige schoenen om tussen de deur te zetten.
Bij voorkeur woonachtig (midden) in de noordelijke helft OF de zuidelijke helft van het land.

Handicare Bathroom Safety BV is onderdeel van Handicare Group en is met de badkamerproducten een
gerenommeerde leverancier op het gebied van badkameraanpassingen. Handicare heeft ook een zeer
uitgebreid assortiment transferhulpmiddelen - van glijzeil tot plafondliftsysteem. Handicare distribueert
oplossingen en kennis via groothandel, distributeurs en dealers.
Wat bieden wij?
Handicare Bathroom Safety BV biedt jou een mooie uitdaging binnen een kleine organisatie waar veel ruimte is
voor eigen inbreng en groei. Naast een marktconform salaris bieden wij een interessante bonusregeling en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, laptop, tablet en telefoon. Om op een
verantwoorde manier demomaterialen mee te kunnen nemen naar je afspraken, stellen wij een goed
uitgeruste bus ter beschikking waarmee, indien gewenst, privé gereden mag worden.
Interesse?
Sluit dit profiel goed aan en ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie op

hr.ls@handicare.com. Voor vragen kun je terecht bij Bas Rutten via 06-51880416. Een assessment gericht op
commerciële eigenschappen is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

