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Vacature 20008 

 

Accountmanager 
Producent & conceptontwikkelaar voor de medische en cosmetische industrie 

Locatie: Almere  

Dienstverband: Fulltime   

 

Functie 

Als accountmanager bij een producent & conceptontwikkelaar binnen de medische en cosmetische industrie heb 

je een veelzijdige functie, waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Je staat in contact met bestaande en 

nieuwe klanten, denkt mee over nieuwe productontwikkelingen en bent betrokken bij het in de markt zetten van 

bestaande producten. Dit alles binnen een bedrijf waar er korte schakels zijn en snel kan anticiperen op de 

veranderingen binnen de markt.  

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is een innovatieve producent en ontwikkelaar in medische hulpmiddelen en producenten in 

producten (o.a. cosmetisch). Zij zijn betrokken bij de concept- en ontwikkelfase van de producten tot aan het 

leveren van kwalitatief superieure producten. Daarbij zijn ze nauwlettend betrokken bij de ontwikkelingen in de 

markt en spelen daar tijdig op in. Daarnaast hebben ze de kennis en mogelijkheden in huis om onder private label 

medische hulpmiddelen en producten te produceren. Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd volgens 

de Europese wet- en regelgeving en de ISO 22716 en ISO 13485:2016 normen.   

 

Wat ga je doen?  

• Onderhouden en leggen van contacten met bestaande- en nieuwe relaties in het Retail en drug kanaal. 

• Onder de aandacht brengen van bestaande producten bij klanten en nieuwe innovatieve private label 

producten.  

• Meedenken met klanten met de ontwikkeling van nieuwe producten of productverbeteringen.  

• Onderzoeken van mogelijkheden om een product te produceren en te leveren aan de klant. 

• Het meedenken en optimaliseren van het assortiment en opname advies van introducties. 

• Verzorgen tenderaanvragen.  

• Signaleren van marktbeweging/behoeften en daar tijdig en op de juiste manier op in spelen.  

 

Waar moet jij aan voldoen?   

• HBO werk- en denkniveau. 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als accountmanager bij voorkeur in de medische 

hulpmiddelen/gezondheidszorg/ farmaceutische/cosmetische branche.  

• Productkennis met betrekking tot medische en cosmetische producten, op de hoogte zijn van actieve 

bestandsdelen in producten.  

• Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Sociaal sterk en commercieel gedreven.  

• Innovatief, creatief en oplossingsgerichte instelling.   

• Woonachtig binnen 50 kilometer van het kantoor in Almere zodat je niet te veel hoeft te reizen. 
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Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende salesfunctie binnen een groeiende, dynamische en innovatieve organisatie. 

• Een prettige en collegiale werksfeer 

• Auto, laptop en mobiel van de zaak 

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Het bedrijf is een jonge, innovatieve en vooruitstrevende organisatie. Je komt te werken in een klein team met 

collega’s die over veel kennis en ervaring beschikken m.b.t. het ontwikkelen en produceren van medische 

hulpmiddelen en cosmetische producten. Er is grote betrokkenheid binnen het bedrijf en door de korte lijnen 

kunnen ze snel schakelen om klanten de beste kwaliteit en service te bieden.  

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl  

06 156 318 04 

 

 

 

https://www.why-search.nl/contact

