Met jouw verkoop skills erbij wordt elke tandarts blij
Versterk het team van Arseus Dental als

Accountmanager
Noord-Oost / Midden NL
Wat jij gaat doen
Je bent een actieve netwerker die met enthousiasme snel en makkelijk contacten legt. Je bent daarbij
een belangrijke gesprekspartner en met je contracterend vermogen weet je elke opdracht binnen te
halen. Ook houd jij je bezig met het actief beheren van de lange-termijn relaties.
Jouw voornaamste taak: onze klanten, de tandartspraktijken, helpen bij het realiseren van een gezonde
praktijk zodat zij zich kunnen focussen op wat belangrijk is: het geven van goede zorg.
Dit doe je onder meer door het aanbieden van onze full service; van het volledig inrichten van een
praktijk, het leveren van de juiste apparatuur, stoelen en/of gebruiksgoederen tot aan onderhoud en
reparatie.
Wie jij bent
• Je hebt minstens een hbo-diploma in een commerciële richting
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een commerciële buitendienstfunctie. Ervaring in de
dentale of medische branche is een pre
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. Kennis van de
Duitse taal is een pre
• Een pioniersmentaliteit: jij weet jouw wegen te vinden
• Autorijden vind je nooit saai
Wat wij bieden
• Fantastisch team van collega’s die je graag begeleiden
• Inwerktraject op maat
• Goed salaris met aantrekkelijke provisieregeling
• Representatieve auto van de zaak
• Vaste werktijden die rekening houden met een gezonde balans tussen werk-privé
• 33 vakantie en ATV-dagen
• Diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Wie wij zijn
Arseus Dental Nederland (gevestigd in Waalwijk) is gespecialiseerd in solide oplossingen voor
tandheelkundige praktijken welke de efficiëntie en kwaliteit verhogen en de complexiteit en kosten
verminderen zodat onze klanten zich kunnen focussen op hun patiënten. Wat ons allemaal verbindt is
een mooie lach. Relaties en betrouwbaarheid zijn een belangrijk goed voor Arseus Dental in het
verleden, maar ook in de toekomst. Zoals wij met onze klanten omgaan, zo gaan we ook met elkaar
om: enthousiast, attent, oprecht, samen en trots zijn daarbij onze kernwaarden.
Reageer nu
Maak jij ook graag klanten blij met jouw Commerciële skills?
Dan heeft het team van Arseus Dental een passende plek voor je. Solliciteer direct middels het sturen
van jouw motivatiebrief en CV. Je krijgt op een werkdag binnen 48 uur bericht van ons.
Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer informatie?

Bel of mail Louis van de Mortel (General Manager): 06 53255019 of louisvandemortel@arseus-dental.nl
Voor vragen over de procedure bel of mail Marion Oldigs (Human Resources): 036-535 8679 of
pz@arseus-dental.nl
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

