Scil animal care GmbH, met hoofdkantoor in Viernheim (Duitsland) is opgericht in 1998 en nu als
onderdeel van de Heska Groep één van de wereld-groothandels op het gebied van veterinaire
laboratoriumdiagnostiek, echografie en röntgen.
Verschillende dochterondernemingen van de scil animal care groep (in o.a. Europa, Noord Amerika en
Azië) met meer dan 230 medewerkers, genereren samen een netwerk waarbij dierenartsen in wel 40
landen worden bereikt.
De Heska groep, met hoofdkantoor in Loveland, Colorado (USA), en met wereldwijd meer dan 500
medewerkers heeft een direct-verkooporganisatie in 10 landen en meer dan 30.000 analyzers
geplaatst.
Veterinaire kennis, klantgerichtheid en een eersteklas service onderscheiden ons net zoveel als onze
werknemer-gerichtheid m.b.t. onze firma-doelstellingen.

Voor ons geavanceerde productenpakket (diagnostiek, echografie en röntgen) zijn wij op zoek naar
een getalenteerde:

Product Specialist Diagnostics
Jouw taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aanvulling voor ons team in Nederland (regio Noord en Midden).
Het initiëren van het verkoopproces d.m.v. bezoek-planning bij potentiële/bestaande klanten.
De verantwoordelijke voor een degelijke uitleg, demonstratie, instructie en verkoop van ons
geavanceerde productenpakket in dierenartsenpraktijken.
Ondersteunend bij de implementatie van analyzer-verbindingen aan de gebruikte praktijk
managementsoftware.
Het aanspreekpunt voor (technische) vragen van onze klanten.
Het organiseren en deelnemen aan congressen, symposia en tentoonstellingen.
Het behalen van verkoopdoelen en het meebeslissen bij de implementatie van strategieën en
actieplannen.
Een back-up support van je andere teamleden.
Het verzamelen van marktinformatie.
Het frequent bijhouden van klanten-informatie en bezoekrapporten in ons CRM-systeem.

Je rapporteert aan de commercieel manager (Wim Kuik). Bent een gedreven persoon die gewend is
zichzelf te stimuleren en te motiveren. Je houdt er van om te ‘pionieren’ en hebt een resultaatgedreven mentaliteit.

Jouw profielschets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur een minimum van drie jaren verkoopervaring in de (veterinaire) diagnostiek-markt.
Een afgeronde opleiding op HBO of Universitair niveau.
Je houdt er van om te werken met mensen en dieren.
Een aangeboren focus en empathie op klanttevredenheid.
Overtuigingskracht.
Werken in teamverband en een persoonlijk commitment zijn natuurlijke gedragingen.
Excellente planning en organisatie-skills met een flexibele instelling.
Een sterk werken/gaan mentaliteit.
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (lezen, schrijven en verbaal) als mede
ervaring met de PC (MS-Office).
De positie vraagt om het (graag) rijden met een auto en derhalve een geldig rijbewijs.

Zelfs als je niet helemaal voldoet aan de bovenstaande profielschets, maar nog steeds overtuigd
van je persoonlijke prestaties en ervaringen, dan vragen we je vriendelijk om alsnog te reageren.
Wat wij kunnen bieden:
•
•
•
•

Een interessant pakket aan verantwoordelijkheden plus een intensieve training.
Competitieve en attractieve primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden (incl. firmawagen).
Een ambitieuze functie bij een succesvolle wereldspeler.
Een uitdagende job in een team met “Human Touch”.

Als deze functieomschrijving je interesseert dan ontvangen we graag een motivatiebrief en cv.
Deze kunnen worden gestuurd aan:

R.WAARDENBURG CONSULTANCY
E-mail: waardenburg.r@kpnmail.nl
Tel: +31(0)623875773

