
Laservision en Optiekvision 
zoeken een: 
gedreven Commercieel 
medewerker binnendienst 

Laservision Instruments B.V. is een toonaangevend en 
ambitieus bedrijf gespecialiseerd in de distributie van medische 
en esthetische lasers en diagnostische apparatuur aan 
ziekenhuizen, privéklinieken, ZBC’s en huidtherapiepraktijken in 
Nederland. Laservision is op te delen in verschillende divisies, na-
melijk: 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.

Meer weten? 

Onze organisatie

Klik hier

Functie

Het maken van offertes en ondersteuning bij 
aanbestedingstrajecten.

Het bewaken van de voortgang van uitgebrachte 
offertes. En controle van orders met de offertes en 
de gemaakte afspraken met de buitendienst.

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

• Tenminste MBO werk - en denkniveau;
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 

woord en geschrift;
• Enige jaren ervaring in een commerciële 

binnendienst functie;
• Kennis van oogheelkunde en/of optiek of de 

bereidheid tot het ontwikkelen van specifieke 
productkennis;

• Oplossend, cijfermatig scherp en analytisch 
vermogen;

• Goede communicatieve vaardigheden in
woord en geschrift, wat zich uit in nauwkeurige 
correspondentie en offertes en het juist te woord 
staan van interne en externe klanten.

Wie wij zoeken

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 (40 uur p.w.);
• 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;
• Studiekostenregeling.

Jouw afwisselende, zelfstandige functie sluit je 
wekelijks af met jouw collega’s tijdens een informele 
vrijdagmiddagborrel.

Jij bent het aanspreekpunt voor zowel klanten, leveranciers en 
andere interne afdelingen. Je bent verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de buitendienst en zorgt in deze rol onder meer 
voor:

Tevens ben je de back-up van de verkoopadviseurs buitendienst.
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en 
wil je graag aan de slag als commercieel medewerker 
binnendienst? Stuur dan jouw CV + motivatiebrief naar 
Edwin Marck, edwin.marck@laservision.nl.

Wil je eerst meer informatie over de sollicitatieproce-
dure of heb je inhoudelijke vragen over deze vacature? 
Neem dan ook contact op met Edwin Marck, per mail 
edwin.marck@laservision.nl of telefonisch:
0529-428000.
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