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Account Manager België - Wallonië & 
Luxemburg

Vakgebied: Ziekenhuizen 

MC Europe levert medische kwaliteitsproducten op het gebied van respiratie en ventilatie, 
met een sterke focus op tracheostomie producten. We combineren de inzet van innovatieve 
technieken en methodes met een vakkundige introductie, begeleiding en ondersteuning 
van onze producten. Het optimaliseren van de zorgverlening voor professionals en patiënten 
is onze grootste drijfveer. We zijn dan ook altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen. 
Deze unieke werkwijze stelt ons in staat om de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen in de 
Benelux te blijven verbeteren.

Functieomschrijving:     
Wij zoeken een gedreven collega voor de functie van Accountmanager België (Wallonië & 
Luxemburg). Je bent onze contactpersoon voor inkopers, artsen, intensivisten of andere medici, 
apothekers, hoofden van afdelingen van ziekenhuizen. Je bent een gesprekspartner op hoog 
niveau waarbij je voordeel hebt aan eerder opgedane ervaring op het gebied van anesthesie, 
technische verpleegkunde of logopedie aangevuld met enkele jaren commerciële ervaring.                                                                                                                                    
Gebaseerd op je targets stel je een verkoopplan op voor je eigen rayon en werk je nauw samen met je andere 
collega’s. Verzorgen van de nodige rapportages waaronder accountrapportages en salesrapportages 
behoort tevens tot je taken.  Via accountplannen zorg je voor een optimaal relatiebeheer en signaleer 
je zelfstandig nieuwe verkoopmogelijkheden. Tevens voer je contractbesprekingen en signaleer je 
ontwikkelingen in de markt.

Functiekarakteristieken:   
• Bezoeken van relaties binnen de ziekenhuizen in de Franstalige regio van België & Luxemburg, waarbij 

je het product portfolio introduceert en onderhandelingen aan gaat inzake verkoopcontracten.
• Bewaken van het commerciële proces van A tot Z.     
• Zorg dragen voor begeleiding, organisatie en in-service van trials en proefplaatsingen.
• Zorg dragen voor een juiste in- en externe communicatie.
• Promoten van het bedrijfsimago van MC Europe.
• Presenteren van het productportfolio op symposia en beurzen.
• Rapporteren van een juiste dag- week- en maandrapportage aan de sales & marketing manager.
• Opstellen van een account- en verkoopplan voor het toegewezen rayon.

Functie-eisen: 
• Werkervaring en opleiding op hogeschool-niveau.      
• In verband met het gewicht van de functie, commerciële ervaring in dit marktsegment.    
• Communicatief een sterke en overtuigende persoonlijkheid
• Warme en relatiegericht persoon met uitstekende en oprechte onderhandelingscapaciteiten.
• Je bent in staat, na een inwerkperiode, je werk zelfstandig uit te voeren.
• Werkt graag in een team en speelt hierin een actieve en initiërende rol. 
• Om je goed te kunnen manifesteren, krijg je alle ruimte voor initiatief, en voor actief en constructief 

meedenken.
• Goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift.
• Beheersing van de Franse en Engelse taal. Nederlands is een plus.
• Ervaring in de medische / verpleegkundige sector is een plus.
• Een achtergrond en/of opleiding op het gebied van Intensive Care, Anesthesie, verpleegkunde of 

logopedie geniet de voorkeur.


