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ONZE ORGANISATIE 

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

in de distributie van medische en esthetische laserapparatuur, diagnostische apparatuur en medisch 

meubilair aan onder meer ziekenhuizen, poliklinieken en huidtherapiepraktijken in Nederland.  

Brumaba ontwikkelt en produceert met haar operatietafels intelligente, unieke en gepatenteerde 

oplossingen voor patiënten, artsen en personeel. Elk van deze producten biedt de hoogste mate van 

functionaliteit, flexibiliteit en ongeëvenaarde kwaliteit. 

Laservision is al jaren exclusief distributeur van Brumaba operatietafel-systemen. Sinds 2019 is hieruit 

een nieuwe fase van samenwerking ontstaan: BRUMABA Nederland by Laservision Instruments B.V.  

DE FUNCTIE 

Voor BRUMABA Nederland by Laservision B.V. zijn wij op zoek naar een: 

Salesmanager BRUMABA Nederland (fulltime) 

die graag gedreven aan de slag gaat met de verkoop van het assortiment van BRUMABA Nederland. 

In deze functie ga jij jouw afwisselende en dynamische werkdagen vullen met: 

▪ bezoeken, informeren en adviseren van (potentiële) klanten binnen geheel Nederland, 

teneinde het uitbreiden van het klantenbestand en het vergroten van het marktaandeel; 

▪ verzorgen en ondersteunen van diverse (promotionele) activiteiten ter bevordering van de 

verkoop, waaronder het geven van demonstraties van producten; 

▪ vertegenwoordigen van BRUMABA Nederland op beurzen. 

WIE ZOEKEN WIJ 

Jij bent een proactieve, klantvriendelijke en stressbestendige collega (m/v) en beschikt over: 

▪ een afgeronde commerciële opleiding, bij voorkeur aangevuld met ervaring in een 

commerciële buitendienst functie; 

▪ uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 

▪ goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift; 

▪ het vermogen om in teamverband te werken;  

▪ de drive om een hoge mate van kwaliteit te leveren. 
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WIJ BIEDEN 

Wij zijn een professionele organisatie met ambitie en groeipotentie, wij bieden jou:  

▪ een fulltime functie; 

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

▪ goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

▪ een prima werksfeer in een moderne organisatie. 

 

INTERESSE? 

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 Edwin Marck, commercieel directeur 

edwin.marck@laservision.nl.  

Voor meer informatie over de functie kun je ook bij hem terecht door te bellen met 0529 - 428 000. 

Informatie over het assortiment van BRUMABA Nederland vind je op onze website: 

https://www.laservision.nl/brumaba-nederland/ 
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