
Laservision Instruments B.V.
Laservision Instruments is een toonaangevend, ondernemend en 
ambitieus bedrijf gespecialiseerd in verkoop van medische (laser)
apparatuur, IPL-systemen, diagnostiek en medisch 
meubilair aan vele ziekenhuizen, privé-klinieken en ZBC’s in 
Nederland. Laservision is op te delen in verschillende divisies, 
namelijk: oogheelkunde, chirurgie, dermatologie/ huidtherapie. 
Vanuit onze vestiging in Nieuwleusen werken wij met een eigen 
team van klinische en technische specialisten voor trainingen en 
service en voorzien wij ook in advies en hulp bij het uitvoeren 
van behandelingen. Daarnaast zijn er twee zusterbedrijven: 
Optiekvision en MediLaser (BE) en levert Laservision (para)medi-
sche artikelen via de eigen webshop.

MediLaser B.V.
MediLaser B.V. is vanuit Laservision Instruments B.V. opgericht 
voor de Belgische markt. MediLaser levert nagenoeg dezelfde 
producten en diensten als Laservision Instruments B.V., maar dan 
in België en Luxemburg. MediLaser bestaat uit twee 
verschillende divisies, namelijk: chirurgie en dermatologie. 
Vanuit de vestiging in Geel voorzien wij met een eigen team van 
klinische en technische specialisten onze klanten in trainingen, 
service en advies bij het uitvoeren van de behandelingen. 

De student zal vanuit Laservision Instruments B.V. de 
Belgische doelgroep voor MediLaser onderzoeken. Wat zijn 
de wensen en behoeften van deze doelgroep en hoe 
kunnen wij hier met onze marketinguitingen op inspelen?

‘‘Welke strategische- en operationele keuzes moet 
MediLaser, op het gebied van marketing, maken 

om zijn doelstellingen op korte- en lange termijn te 
verwezenlijken?’’

Belangrijke onderwerpen:
- Cultuur verschillen
- Marketingstrategie en branding
- De wensen en behoeften van de doelgroep
- Buyer persona
- Customer journey
- Touchpoints

MediLaser is een zusteronderneming van Laservision 
Instruments B.V. MediLaser heeft grote ambities en nu 
zoeken wij een nieuwsgierige student die ons kan helpen om de 
volgende stap te zetten.

Een klein marketing team wil grote stappen maken. In het team 
krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Je bent niet één 
van velen, maar één van ons.

In zowel woord als geschrift is het belangrijk om 
professioneel en flexibel te zijn. De doelgroep varieert 
namelijk van arts, tot technici, tot schoonheidsspecialiste.

Heb jij interesse in deze leuke en interessante opdracht? 
Stuur dan een motivatiebrief en CV naar Lisanne Pieters. 

E-mail: lisanne@laservision.nl

Ondanks de Nederlandse taal is in de afgelopen jaren 
gebleken dat er toch grote cultuurverschillen bestaan wat 

de communicatie met de doelgroep en het zaken doen 
bemoeilijkt. 

Ben jij de 
zelfstandige student 

die wij zoeken?
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