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Om ons sales team te versterken zijn we op zoek naar een

Accountmanager (M/V/X)

  Takenpakket:

 − 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, 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.

  Jouw 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 Master diploma. 
 − 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.

  Ons aanbod: 

 − Een boeiende en verantwoordelijke functie met veelvuldig sociaal contact en de nodige dosis vrijheid.
 − Leuke werksfeer en behulpzame collega’s in een dynamisch sales team.
 − Je wordt een cruciale factor in onze ambitie om verder te groeien als bedrijf.
 − Contract van onbepaalde duur.
 − Aantrekkelijk salaris met tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, bedrijfswagen, 

hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en laptop.

Zin om deel uit te maken van ons bruisend team?
Mail dan je cv en motivatiebrief naar griet.depaepe@sterima.be

Sterima is een dynamische Belgische KMO die opereert in 
een uitdagende markt: het is dé partner bij uitstek in ste-
rilisatiediensten 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. 

Om de verdere uitbouw en groei te ondersteunen maakt 
Sterima sinds kort deel uit van een grote familiale groep 
(Pollet Medical Group), waar waarden als betrokkenheid, 
kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel worden ge-
dragen.


