CLINICAL SPECIALIST - VERPLEEGKUNDIGE
ARJO is een multinational van
Zweedse oorsprong met ruim
5900 medewerkers en actief
in meer dan 60 landen. Arjo
produceert en commercialiseert
systemen voor patiëntentransfer, hygiëne, desinfectie
en antidecubitus, alsook
ziekenhuismeubilair.
Klanten zijn ziekenhuizen,
rust- en verzorgingstehuizen en
thuiszorginstanties.

regio Brussel, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant
WAT IS JOUW MISSIE? Als Clinical Specialist adviseer je klanten en prospects over onze producten, geef je demonstraties en voer je testen uit.
Hierdoor overtuig je de klant/prospect van onze meerwaarde en ondersteun je de regionale sales afdeling.
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? Voor onderzoek, advisering, testing en het geven van klinische trainingen over onze producten (oa. ziekenhuisbedden,
antidecubitussystemen en wondzorgproducten), rekenen we op jou! Deel uitmakend van een regionaal sales team, ondersteun je de Account
Managers als inhoudelijke expert en heb je veelvuldig contact met de andere disciplines binnen het team. Concreet bestaan jouw taken uit:
• adviesverlening: je adviseert de klant /prospect mbt onze producten, identificeert problemen en stelt oplossingen voor, doet proefbegeleiding, …
• testing: je bereidt proeven voor, geeft demonstraties en ondersteunt bij toepassingen
• relatiebeheer: je bezoekt klanten/prospects in jouw regio, signaleert verkoopmogelijkheden en neemt deel aan regionale sales meetings
• trainingen: je stelt klinische trainingen op voor klanten en collega’s, geeft presentaties en opleidingen.

Arjo is marktleider, realiseert
een jaaromzet van circa
€ 783 M en staat bekend voor
haar innovaties, uitgebouwde
expertise en R&D.
De Belux-organisatie is gevestigd
te Erpe-Mere en telt een 80-tal
medewerkers. Om de verdere
groei te verzekeren zoeken we
een (m/v):

Je registreert je activiteiten in ons CRM-systeem en werkt in deze functie nauw samen met de Account Managers van jouw team en brengt verslag
uit bij de Regional Sales Manager, aan wie je rechtstreeks rapporteert.
HEB JE HET JUISTE PROFIEL? Je bent van opleiding Bachelor Verpleegkunde en hebt idealiter een wond- en decubitusspecialisatie en/
of ervaring als IC-verpleegkundige • Je bent heel empathisch en mensgericht, maar ook voldoende assertief en communicatief om
heldere presentaties te geven, opleidingen te verzorgen en key decision makers aan te spreken • Tevens ben je heel service- en
klantgericht, werk je zelfstandig en weet je van aanpakken • Je kunt verschillende projecten tegelijkertijd beheren waarbij je de
contacten stevig onderhoudt en middel- tot langetermijnrelaties uitbouwt • Gezien je vaak bij klanten bent, spreekt het voor zich dat
je heel mobiel bent • Gezien het werkgebied heb je een perfecte kennis van het Frans. Je hebt eveneens kennis van Engels.
WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? Een gevarieerde en autonome functie met veel variatie in een heel moderne en aangename
werkomgeving met een enthousiast team en een ervaren management • Een aangepaste opleiding en een job in een
stabiele internationale groep actief in een markt in volle expansie • Uiteraard kan je bij het vervullen van je functie
rekenen op de ondersteuning van onze binnendienst en beschik je over alle nodige praktische middelen • Je krijgt
een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

WWW.ARJO.COM

WIL JE MET ONS KENNISMAKEN?

Stuur daarom meteen je sollicitatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent, tel. 09/223 50 36
Je kandidatuur wordt snel en uiterst vertrouwelijk behandeld.
... with people

in mind

