
Laservision Instruments B.V. is een innovatief, toonaangevend en 
ambitieus bedrijf gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van 
medische apparatuur in verschillende disciplines. 

Al meer dan 30 jaar is Laservision een betrouwbare leverancier 
van innovatieve producten en diensten binnen de medische 
sector en private markt. Met name binnen de oogheelkunde, 
KNO, dermatologie/huidtherapie en chirurgie zijn wij een totaal-
leverancier. Wij leveren en installeren oogheelkundige- en KNO-
units, diagnostische apparatuur, lasers en alles wat nodig is binnen 
deze specialistische afdelingen. Maar wij doen meer! Met onze 
eigen gespecialiseerde service afdeling worden technische vragen 
snel en vakkundig beantwoord, storingen opgelost en apparatuur 
professioneel geïnstalleerd. Daarnaast zijn we bij tal van 
ziekenhuizen en klinieken verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Door te werken met innovatieve producten en oplossingen, maar 
daarnaast ook de beschikking hebben over een eigen service 
afdeling, zorgt ervoor dat wij enkel de beste oplossingen aan onze 
klanten kunnen bieden. 

Meer weten? 

• Een uitdagende functie met veel vrijheid binnen
een ambitieuze en gedreven organisatie;

• Uitgebreide opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden;

• Een marktconform salaris, afhankelijk van je
ervaring;

• 26 vakantiedagen;
• Een leaseauto, laptop en telefoon;
• Een goede pensioenregeling.

Wat hebben wij jou te bieden?

Accountmanager Oogheelkunde voor 
Regio Noord en Midden Nederland

Acquisitie in jouw regio, Noord en Midden Nederland. 
Ondersteunen en onderhouden van bestaande 
klanten. Verkoop van een breed assortiment 
oogheelkundige apparatuur (refractie en 
diagnostisch), refractie units, lasers, OCT’s en 
overige producten en diensten.

Het verzorgen van producttrainingen en 
presentaties bij klanten of op ons hoofdkantoor. 
Samenwerken met de marketingafdeling en je bent 
verantwoordelijk voor de aftersales.

Je vertegenwoordigt Laservision Instruments op 
nationale  en internationale beurzen. Salesplannen 
uitwerken met collega’s van het salesteam. 
Samenwerken met de service afdeling voor o.a. het 
installeren en onderhouden van nieuwe of 
bestaande apparatuur.

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je 
motivatiebrief voorzien van CV naar: 
edwin.marck@laservision.nl. Voor meer informatie 
over deze functie kun je contact opnemen met Edwin 
Marck (algemeen directeur) via telefoonnummer: 
0529-428000.

• Een afgeronde opleiding op MBO- of
HBO-niveau; Opleiding optometrie, orthoptie of
optiek is een pre;

• Woonachtig in Noord of Midden Nederland;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Een gezonde commerciële instelling;
• Een proactieve werkhouding;
• Een klant- en servicegerichte instelling;
• Analytisch denkvermogen;
• Salespersoon in hart en nieren;
• Een teamplayer;
• Ervaring in een commerciële buitendienst functie

is een pre;
• Affiniteit met de medische sector is een pre;
• In het bezit van rijbewijs B.

Wat vragen wij?

Klik hier

https://www.laservision.nl/

