Praktijkspecialist (40 uur)
advisering – hands on – sales

Jouw functie
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Als praktijkspecialist ben je verantwoordelijk voor het adviseren van zorginstellingen,
ziekenhuizen en particulieren over hulpmiddelen en werkmethoden bij cliënten met een
beperkte mobiliteit. “Empowering movement”
Zo bied je een totaaloplossing voor een transfer- of verzorgingsvraagstuk. Dit kan tot
uiting komen in bijvoorbeeld het geven van advies in de praktijk, het geven van klinische
lessen of instructies, het begeleiden van proeven en het verzorgen van passingen. Je
vervult de inhoudelijke expertrol en vormt samen met o.a. de accountmanager, klinisch
specialist en consultant het accountteam waarmee je nauw samenwerkt. Je bent de
toegevoegde waarde voor klanten en maakt het verschil door je betrokkenheid en
inhoudelijke kennis. Je onderhoudt op een actieve wijze je klantrelaties. Je rapporteert
hierbij aan de regional sales manager. Er wordt een grote mate van interpersoonlijke
sensitiviteit van je verwacht, vooral in de omgang met cliënten.

minimaal een HBO opleiding, bij voorkeur in een (para)medische
richting (Fysiotherapie, Ergotherapie, Verpleegkunde);
enkele jaren werkervaring in de zorgsector;
we zoeken iemand met de ambitie om door te groeien;
zelfstandig kunnen werken;
probleemoplossend vermogen;
klantgericht;
commerciële affiniteit en drive;
kennis van MS Office;
kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
rijbewijs B.
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Jouw profiel

Salaris conform jouw ervaring en opleiding;
27 vakantiedagen en mogelijkheid tot 10 vakantiedagen bij te kopen;
13e maand;
Bonusregeling;
Goede pensioenregeling met 2/3 bijdrage vanuit Arjo;
Doorgroeimogelijkheden;
Mogelijkheid tot opleidingen;
Leuk team van collega’s;
Informele werksfeer;
Ruimte voor eigen ideeën en initiatief;
Een dynamische, internationale werkomgeving.

Extra info
•

Wij zijn op zoek naar een praktijkspecialist in Noord- West Nederland.

Wie zijn wij?

Word jij onze nieuwe collega?
Solliciteer hier
en begin jouw avontuur bij Arjo

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB - TIEL

Anita Brenters (Regional Sales Manager)
+31625038474
Marieke van der Miessen ( HR)
0344-640807

cv.nl@arjo.com

