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VACATURE 

BlooMEDical Benelux is gespecialiseerd in medische en esthetische producten voor de  
(para-) medische zorg. Wegens uitbreiding van de laserdivisie zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste  

 

Accountmanager Laserdivisie  

regio Zuid-Nederland 
 
Functieomschrijving 
BlooMEDical is een jong en dynamisch bedrijf. Je werkt binnen een klein en enthousiast 
team, waarbij eigen inbreng en ideeën worden gestimuleerd. 
Als accountmanager laserdivisie ben je primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
promotie van Alma Lasers, Dermalux LED en Brera Medical apparatuur bij plastisch 
chirurgen, esthetische artsen, dermatologen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten 
om de omzet in jouw sector te vergroten. Om dit te bereiken, realiseer je en voer je een 
schema van bezoeken uit en organiseer je i.s.m. de huidtherapeuten workshops, 
nascholingen en demonstraties. 
Jouw werkregio is voornamelijk Zuid-Nederland. 
  
Profiel 
 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau  

• Je hebt ervaring in sales bij voorkeur met 
medische apparatuur. Ervaring met sales van 
laserapparatuur is een pré. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en 
commerciële vaardigheden 

• Gewenste eigenschappen; 
o representatief, proactief, zelfstandig, 

enthousiast, leergierig, professioneel, 
ondernemend, gemotiveerd. 

• Technische affiniteit is een pré. 

• Je bent in het bezit van een autorijbewijs B 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift. 

  
Aanbod 
 

• Een motiverende en stimulerende werkomgeving. 

• Een competitief salaris, met een aantrekkelijk bonussysteem en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 

• Uitgebreide training en doorlopende ondersteuning. 
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Soort dienstverband: 
36 - 40 uur 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je sollicitatiebrief en je CV voor 1 september 2022 naar dhr. Fernon Wibier, managing 
director fwibier@bloomedical.com.  
Indien er inhoudelijke vragen zijn over deze vacature neem dan telefonisch contact op met 
Fernon Wibier: 06 22 37 48 18. 
 

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