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ONZE ORGANISATIE: 

Laservision Instruments B.V. is een toonaangevend, ondernemend en ambitieus bedrijf gespecialiseerd 

in de distributie van medische en esthetische laserapparatuur, IPL-systemen, diagnostische apparatuur 

en medisch meubilair aan ziekenhuizen, privéklinieken, ZBC’s en huidtherapiepraktijken in Nederland. 

Laservision is op te delen in verschillende divisies, namelijk: oogheelkunde, chirurgie en dermatologie. 

Ook verricht de serviceafdeling van Laservision onderhoud en service aan geleverde apparatuur.  

Daarnaast heeft Laservision twee zusterbedrijven, Optiekvision en Medilaser (BE), en levert Laservision 

(para)medische artikelen via de eigen webshop www.carewebshop.nl en cosmetica producten via de 

Toskani NL en BE webshop. 

 

DE FUNCTIE: 

Wij zijn op zoek naar een: 

E-commerce medewerker 

die affiniteit heeft met huidverzorging en er naar uitkijkt om de drijvende kracht te worden achter 

onze twee webshops: 

▹ De collectie van onze (nog te ontwikkelen) Toskani-webshop bestaat uit professionele producten 

die gebruikt worden door cosmetische artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten en  

een breed assortiment aan cosmetische producten voor thuisgebruik.  

▹ Het assortiment van de (te actualiseren) Carewebshop bestaat uit (para)medische artikelen ten 

behoeve van o.a. de verschillende divisies waarop Laservision zich richt met haar laser- en 

diagnostische apparatuur, namelijk oogheelkunde, chirurgie en dermatologie.  

Je communiceert met je collega’s van de afdelingen verkoop en marketing en legt doelstellingen af 

tegenover het management.  

 

JOUW TAKEN: 

Als creatieve e-commerce medewerker ben jij verantwoordelijk voor het bedenken, schrijven en 

beheren van de online content van deze twee webshops, door:  

▪ het creëren en optimaliseren van aansprekende content op de beide websites; 

▪ het beheren en actualiseren van productinformatie en -positionering in de beide webshops;  

▪ het inspireren en informeren van (potentiële) klanten met commerciële en afwisselende 

content op (social) media, in blogposts en nieuwsbrieven;  

▪ het initiëren en realiseren van ideeën om klanten te binden en het marktaandeel te vergroten; 

▪ het analyseren en assisteren in geval van storingen of technische problemen van klanten bij 

het gebruik van de website.  

Ook ondersteun je een aantal keren per jaar bij het organiseren van events, zoals workshops en 

trainingen.  

  

http://www.carewebshop.nl/
https://toskaninederland.nl/
https://www.carewebshop.nl/
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WIE WIJ ZOEKEN: 

Jij bent een proactieve, klantvriendelijke en stressbestendige collega en beschikt over: 

▪ Affiniteit met huidverzorging/-verbetering en de motivatie om de benodigde (Toskani) 

productkennis eigen te maken;  

▪ Ervaring met online marketing vanuit een vergelijkbare marketingfunctie of -studie; 

▪ Benodigde communicatieve vaardigheden om inhoudelijke sterke teksten te kunnen schrijven; 

▪ Kennis van de juiste programma’s om teksten te kunnen bewerken; 

▪ Ervaring met grafisch vormgeving en design; 

▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, eveneens Frans 

kunnen spreken en/of schrijven is een pré. 

Daarnaast weet jij prioriteiten te stellen, efficiënt en nauwkeurig te werken en met jouw initiatieven 

het bereik van de Toskani- en Carewebshop te laten groeien! 

 

WAT WIJ BIEDEN 

Wij zijn een professionele organisatie met ambitie en groeipotentie en streven naar een goede balans 

tussen werk en privé voor onze medewerkers, wij bieden jou:  

▪ Een fulltime functie; 

▪ Een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

▪ Een marktconform salaris, overeenkomend met de zwaarte en inhoud van de functie; 

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

▪ 26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 

▪ Een pensioensregeling. 

 

Ben je enthousiast geworden over de vacature en wil je er graag voor in aanmerking komen?  

Stuur dan jouw CV met een korte motivatiebrief naar Henry Zwiers, henry.zwiers@laservision.nl.  

Voor meer informatie over de functie kun je ook bij commercieel directeur Edwin Marck terecht door 

te bellen met 0529-428 000.  

 

Kijk voor meer informatie op: www.laservision.nl, www.toskaninederland.nl, www.carewebshop.nl 

 

mailto:henry.zwiers@laservision.nl
http://www.laservision.nl/
https://toskaninederland.nl/
http://www.carewebshop.nl/

