
 

Wij zoeken een: 
 
International Accountmanager 
 
✓ Word jij enthousiast van een uitdagende, internationale sales functie? 

 
✓ Ben jij geïnteresseerd om te werken voor een Nederlands bedrijf dat medische 

hulpmiddelen levert aan Export markten als onderdeel van een Duits familiebedrijf? 
 

✓ Ben jij gedreven en heb je ervaring in de gezondheidszorg? 
 
Lees dan snel verder, want mogelijk is dit een interessante vacature voor jou! 
 
Algemeen: 
In de functie van Internationaal Accountmanager ben jij het aanspreekpunt én visitekaartje 
vanuit onze organisatie. Je richt je op het adviseren van huidige klanten op het gebied van 
steriliseren en steriliteit en je zorgt ervoor dat je het klantenbestand uitbouwt door middel van 
acquisitie. Je klanten zijn onze vaste distribiteurs en mogelijk nieuwe distribiteurs, die in de 
desbetreffende landen onze producten leveren aan de ziekenhuizen en klinieken. Het is een 
functie waarbij er een balans is tussen werk in de binnen- en buitendienst. 
 
Bedrijfsprofiel: 
Interster International B.V. neemt een positie in als partner voor de Centrale Sterilisatie 
Afdeling van ziekenhuizen en daarmee ook voor de operatiekamers in de Nederlandse 
markt. Onze exportafdeling is hierin een belangrijke pijler. In vele landen over de hele wereld 
wordt Interster vertegenwoordigd door onze vaste distributeurs van medische producten aan 
ziekenhuizen. 
 
Buiten de ziekenhuizen worden de producten ook geleverd aan de dentale en veterinaire 
markt, waar op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische 
hulpmiddelen dezelfde behoeften leven. 
 
Sinds 2012 is het bedrijf een onderdeel van de VP Group. Een Duits bedrijf opgericht in 1896 
met ervaring op het gebied van medische verpakkingen. Hiermee geniet de organisatie de 
voordelen van een goede samenwerking met een moederbedrijf, bijvoorbeeld in 
ondersteuning op het gebied van IT, logistiek en financiële administratie. Maar opereert het 
grotendeels als een zelfstandig bedrijf met unieke kenmerken die onze klanten waarderen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als International Accountmanager: 

• Je bezoekt corporate accounts en potentiële accounts om omzet en 

naamsbekendheid te vergroten. 

• Je maakt offertes en aanbiedingen, je geeft presentaties en je onderhandelt over 

contracten. 

• Je ontwikkelt en implementeert onze verkoopstrategie voor producten in de regio om 

zo ons marktaandeel te laten groeien. 

• Je doet marktonderzoek naar opkomende markten en je neemt deel aan 

internationale beurzen, ontmoet klanten en presenteert producten. 

• Je verzamelt, analyseert en rapporteert de marktbehoeften voor nieuwe producten en 

diensten of verbeteringen aan bestaande aanbiedingen. 

• Je draagt ideeën aan voor marketingplannen en ontwikkelt marketingacties 

• Je rapporteert aan de Commercieel Directeur 

Wat mag je verwachten? 

• Markconform salaris 

• Auto, laptop en mobiele telefoon van de zaak 

• Uitdagende, internationale salesfunctie 

• Je werkt in een team van gedreven en resultaatgerichte individuen met een hands-on 

aanpak 

• Open en informele bedrijfscultuur 

• Platte organisatie met korte lijnen 

• Grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Mogelijkheden voor het volgen van effectieve trainingen en cursussen  

Wie ben je? 

• Uitstekende communicator die empathie, diplomatie en strategisch inzicht gebruikt 

om resultaten te bereiken. 

• Je ziet reizen voor een korte periode eerder als een kans dan als een noodzaak. 

Reizen neemt tot 20% van je tijd in beslag. De andere 80% van de werkzaamheden 

voer je uit op kantoor. 

• Uitdagingen aangaan, organiseren, coördineren en de juiste klantoplossingen 

bedenken spreekt je sterk aan. In plaats van te observeren, neem je graag initiatief 

en eigenaarschap. 

• Je hebt bij voorkeur een HBO BA business development of marketing gelijkwaardig 

afgerond of ervaring in de verpleging/ziekenhuis 

• Je bent betrokken, energiek en toont oprechte passie voor je werk. Jouw 

enthousiasme werkt aanstekelijk en inspireert anderen. Je bent klant- en 

resultaatgericht, gedisciplineerd en ondernemend. 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en schrift (Duits en/of 

Frans is een pre) tevens een andere taal zoals Duits en/of Frans 

• Je bent in het bezit van Rijbewijs B 

Geïnteresseerd? 
Stuur je CV op naar johan.deboer@interster.nl, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op 
voor een gesprek! 
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