
WE ARE HIRING 

 

Account Manager 

 

BEDRIJF 

Sterima  

 
LOCATIE 

Bissegem 

 
OVER ONS  

Sterima is een dynamische Belgische KMO die 
opereert in een uitdagende markt: het is dé 
partner bij uitstek in sterilisatiediensten voor 
ziekenhuizen en medische bedrijven in de 
Benelux. Vanuit 2 sterilisatieplatformen 
(Bissegem en Luik) worden dagelijks een 70-tal 
ziekenhuizen just-in-time met chirurgisch 
instrumentarium beleverd. 

Sterima maakt deel uit van de Pollet Group, die 
actief is binnen 3 segmenten: de sector van de 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
28 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Medical Group bestaat uit 6 gespecialiseerde 
medisch georiënteerde bedrijven. Samen telt 
de groep zo’n 1850 medewerkers verspreid 
over 17 landen 

WAT HOUDT DE JOB IN? 

• Je onderhoudt de contacten met reeds bestaande 
klanten. Je gaat regelmatig op klantenbezoek om de 
samenwerking op te volgen. 

• Je legt nieuwe contacten en breidt het huidige 
klantenbestand uit door actieve prospectie in België. 

• Je ontdekt behoeften bij prospecten en klanten en 
verleent ruim advies over onze dienstverlening. 

• Je onderhoudt contacten met verschillende functies 
in je netwerk, gaande van verpleegkundigen, 
apothekers en artsen tot directieleden. 

• Je ondersteunt het sales team in alle stappen om 
contracten af te sluiten. 

• Je verzorgt ook het administratieve luik zoals het 
maken van presentaties, offertes, input in de CRM 
database. 
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STERIMA NV  

Zonnekestraat 13 
8501 Bissegem (Kortrijk)  

 AANBOD 

We bieden jou een boeiende en 
verantwoordelijke functie met veelvuldig sociaal 
contact en de nodige dosis vrijheid. Je wordt een 
cruciale factor in onze ambitie om verder te 
groeien als bedrijf.  

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers. Bovendien kan je rekenen op een 
leuke werksfeer en behulpzame collega’s in een 
dynamisch sales team. 

 

 

PROFIEL  

• Wij zijn op zoek naar een sterke communicator met 
een commerciële drive. 

• Je beschikt over goede luistervaardigheden waardoor 
je tijdens een gesprek de behoeften van de klant kan 
detecteren en hierop kan anticiperen.  

• Je bent een sociale, leergierige teamspeler met een 
grote verantwoordelijkheidszin die streeft naar goede 
resultaten en een no-nonsense mentaliteit. 

• Je bent in het bezit van een bachelor- of 
masterdiploma.  

• Je hebt bij voorkeur een eerste succesvolle ervaring 
in de medische sector (ziekenhuizen of medische 
bedrijven) in een sales functie of in een 
projectomgeving. 

• Je bent flexibel ingesteld naar taken, uren en locaties. 

• Je drukt je zowel geschreven als gesproken 
uitstekend uit in het Nederlands, Frans en Engels. 

• Je werkt vlot met Office toepassingen, en idealiter 
ook met een ERP- en CRM-pakket. 

 

LET’S MEET! 

Neem contact op met Amber Vanhooren 
of stuur je cv naar jobs@polletgroup.com. 

 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  
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