
 

  

MedicoCare levert medische verbruiksartikelen aan onder andere ziekenhuizen en dentale 
praktijken. Op de OK, poliklinieken en overige afdelingen van bijvoorbeeld een ziekenhuis 
is het gebruik van medische verbruiksartikelen noodzakelijk voor de verzorging van 
patiënten. Met een uitgebreid pakket aan medische disposables neemt MedicoCare deze 
zorg uit handen. Onze organisatie biedt optimale ondersteuning bij het implementeren van 
en besparen op kosten van medische producten en disposables. 

De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen, grote onderlinge betrokkenheid, een 
mentaliteit om gezamenlijk bedrijfsdoelstellingen te realiseren en een open en informele 
werksfeer. 

Wij zijn per direct op zoek naar een ambitieuze 

Accountmanager (M/V) - fulltime 
 

Beknopte omschrijving van de functie 
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het verder op- en uitbouwen van ons 
klantenbestand. Met jouw creatieve en commerciële vermogen ben je in staat om nieuwe 
klanten te werven en onder bestaande klanten new business te genereren.  
In je rol van Accountmanager verzorg je productpresentaties, inventariseer je de behoeften 
van de klant, vertaal je deze in proefpakketten en zet deze uiteindelijk om in orders.  
  

Wij zoeken 
Een resultaatgerichte en creatieve persoonlijkheid die zich wil verder ontwikkelen. Je bent 
iemand die zeer communicatief is, overzicht weet te bewaren en beschikt over een 
enorme dosis overtuigingskracht. Goede kennis van de Nederlandse taal is een must, 
kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré. 

Je beschikt over een afgeronde Mbo-opleiding en hebt (bij voorkeur) relevante 
werkervaring. 

 
Wij bieden 
MedicoCare biedt jou de mogelijkheid je te ontwikkelen in een onderneming die 
voortdurend in beweging is. Het is een uitdagende en afwisselende functie met ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring, marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. We werken vanuit onze vestiging in Numansdorp.  
 
Reageren 
Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief en je cv met persoonlijke gegevens 
naar ooms@medicocare.nl, t.a.v. de heer Maurice Ooms. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met onze HR-Adviseur Lisette Nieuwstraten op telefoonnummer  
06-43079087 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 


