
Vacature: Clinical Trainer (40 uur)

Wie zijn wij:
Sinds 2018 is Toskani volop actief op de Nederlandse markt. Af-
gelopen jaren wist Toskani in een razend tempo uit te groeien tot 
een bekend cosmeceutical merk binnen de beauty branche. De 
innovatieve behandelingen en thuisproducten zijn inmiddels niet 
meer weg te denken binnen huidverbetering. Toskani is een on-
derdeel van Laservision Instruments B.V. en komt oorspronkelijk 
uit Barcelona. Het is een medisch/cosmetisch bedrijf dat gericht 
is op het leveren van complete oplossingen voor alle soorten 
esthetische en dermatologische huidproblemen.
Meer weten? www.toskani.nl

Wie zoeken wij:
Voor Toskani Nederland, zijn wij op zoek naar een Clinical Trainer voor 40 uur per week. Als Clinical Trainer ben je ver-
antwoordelijk voor het implementeren van Toskani door het geven van trainingen en instructies aan dermatologen, 
huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten in Nederland. Je bent in staat om alle kennis over huidverbetering op een 
overtuigende manier over te brengen. Wanneer je niet op klantbezoek bent, houd je je bezig met het bieden van onder-
steuning op afstand in geval van inhoudelijke vragen over producten of casussen. Ook het optimaliseren van trainings-
materiaal, het voorbereiden van workshops en de opvolgen van trainingen horen hierbij. 

Dagelijks werk je intensief samen met de accountmanager om het best mogelijke resultaat neer te zetten voor onze 
klanten.

Wie ben jij:
• Je bent enthousiast, zelfstandig en flexibel. 
• Minimaal afgeronde HBO opleiding Huidtherapie.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs
• Minimaal 2 jaar praktijk/casuservaring
• Een goede beheersing van de Nederlandse en 
   Engelse taal waarbij je vakkennis, behandeluitleg 
   en advisering kunt overbrengen.
• Woonachtig in Midden-Nederland

Functie:
• Het geven van theorie- en praktijktrainingen over  
   onze producten en behandelingen.
• Het geven van theorie- en praktijktrainingen met    
   onze apparatuur in combinatie met de producten.
• Het ontwikkelen van trainingen
• Je bent het aanspreekpunt van onze klanten bij 
   inhoudelijke vragen.
• Je vertegenwoordigt Toskani op beurzen en 
   begeleidt (potentiële) klanten tijdens workshops.
• Case planning en ondersteuning

Wij bieden:
Een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Ook onze secundaire arbeidsvoorwaar-
den zijn zonder meer uitstekend te noemen. We noemen hier een leaseauto, mogelijkheden tot het volgen van opleidin-
gen/cursussen en een pensioenregeling. Verder bieden we een prima werksfeer in een moderne organisatie. 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief voorzien van CV naar edwin.marck@laservison.nl Voor meer 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Edwin Marck (algemeen directeur) via telefoonnummer 
0529-428 000

Laservision B.V., De Grift 20, 7711 EJ, Nieuwleusen
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