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ONZE ORGANISATIE: 

Laservision Instruments B.V. is sinds 1990 volop actief op de Nederlandse markt als medisch 
gespecialiseerd bedrijf in meerdere disciplines. Laservision is een toonaangevend, ondernemend en 
ambitieus bedrijf gespecialiseerd in verkoop van apparatuur voor medisch specialisten in 
ziekenhuizen, ZBC’s en privéklinieken in Nederland.  
Het zusterbedrijf Optiekvision B.V. is ook actief op de Nederlandse markt en is gespecialiseerd in het 
leveren van refractie inrichtingen, diagnostische apparatuur en een compleet instrumentarium voor 
slijpateliers binnen de optiek.  
Binnen het assortiment van Laservision Instruments en Optiekvision werken wij met exclusieve 
vertegenwoordigingen van toonaangevende fabrikanten. 
 
Voor ondersteuning van ons verkoopteam oogheelkunde Laservision en Optiekvision zijn wij op zoek 
naar een gedreven “Verkoopmedewerker binnendienst Oogheelkunde en Optiek”.  
 
Als “verkoopmedewerker binnendienst oogheelkunde en optiek” heb je een afwisselende en 
verantwoordelijke functie. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van verkooporders van de 
binnen- en buitendienst waaronder het maken offertes, assisteren bij aanbestedingstrajecten, 
bewaken voortgang uitgebrachte offertes, controle orders met de offertes en de gemaakte afspraken 
met de verkoopadviseurs buitendienst. Daarnaast bied je ondersteuning aan de verkoopadviseurs 
buitendienst van de beide verkoopteams en zorg je voor de back-up van de verkoopadviseurs 
buitendienst. 
Je bent het aanspreekpunt voor zowel klanten, leveranciers en andere interne afdelingen.  
Het is belangrijk dat je eigen initiatief toont en een sleutelrol vertolkt tussen verkoopadviseurs 
buitendienst en klanten mede door het ontwikkelen van productkennis.  
 
 

WIE ZOEKEN WIJ: 
 

 Je beschikt over MBO 4 / HBO werk - en denkniveau; 
 Bij voorkeur heb je enige jaren ervaring in soortgelijke functie; 
 Enige kennis van oogheelkunde en/of optiek is een pré; 
 Je hebt affiniteit met verkoop en commerciële ondersteuning binnen een team van 

verkoopadviseurs; 
 Je bent naast klant- en servicegericht ook resultaatgericht; 
 Je bent communicatief vaardig en kan dat uitdrukken in correspondentie en offertes; 
 Je hebt een flexibele en een leergierige instelling zonder een 9 tot 5 mentaliteit; 
 Je bent stressbestendig en daardoor in staat om snel te schakelen tussen 

werkzaamheden en weet hierbij overzicht te houden; 
 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Je beschikt over een oplossend, cijfermatig scherp en analytisch vermogen; 
 Woonachtig in de regio van Zwolle; 
 Rijbewijs B. 
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WAT WIJ BIEDEN: 
 

 Het gaat om een fulltime (40 uur p.w.) functie en tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd; 

 Je gaat werken voor een professionele organisatie met ambitie en groeipotentie. Deze 
organisatie streeft naar een goede balans tussen werk en privé en biedt volop mogelijkheden 
om je te ontwikkelen; 

 Je werkt in een jong en dynamisch team met oogheelkundige- en optiekverkoopspecialisten;  
 Een afwisselende en zelfstandige functie in een moderne werkomgeving;  
 Je ontvangt een marktconform salaris, dat overeenkomt met de zwaarte en inhoud van de 

functie met goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld; 
 Pensioensregeling; 
 Studiekostenregeling; 
 Uiteraard een informele weekafsluiting op de vrijdagmiddag. 

 
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en wil je graag aan de slag als verkoopmedewerker 
binnendienst oogheelkunde en optiek? Wacht dan niet langer en stuur jouw CV met een korte 
motivatiebrief naar Henry Zwiers, email: henry.zwiers@laservision.nl.  
 
Wil je eerst meer informatie over de sollicitatieprocedure of heb je inhoudelijke vragen over deze 
vacature? Neem dan contact op met Edwin Marck, per mail edwin.marck@laservision.nl of telefonisch 
0529-428000. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.laservision.nl  
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