
 

 

 

 

VAN OS MEDICAL B.V. 
 
Van Os Medical B.V., gevestigd in Steenbergen, is een internationale speler op het gebied van revalidatie- 
en mobiliteitshulpmiddelen. 
Een sterk georganiseerde onderneming met focus op een continue productinnovatie waarbij onze 
performance binnen de keten cruciaal is voor onze partners. Onze productie vindt voornamelijk plaats in 
Zuid-Oost Azië en ons afzetgebied is naast de Nederlands markt, Europa en het Midden-Oosten. 

Wij zijn een dynamische onderneming welke met een compact team van toegewijde medewerkers een 
transitie doormaakt naar de missie waar wij voor willen staan; het ontwikkelen en verkopen van producten 
die de zelfstandigheid van mensen vergroot en verlengd. Wij vinden dat deze oplossingen laagdrempelig, 
betaalbaar en ruim beschikbaar moeten zijn, omdat iedereen recht heeft op een hogere kwaliteit van leven. 

Om dit te verwezenlijken zijn wij op zoek naar talenten die graag samen met ons het bedrijf versterken, 
innoveren en bijdragen aan groei en ontwikkeling. 

SALES EN MARKETING 
 
Een medewerker binnen het sales en marketing team is flexibel en heeft affiniteit met zowel het opbouwen 
en onderhouden van klantcontacten, in binnen en buitenland als het uitvoeren van marketing activiteiten. 
Je ondersteunt onze klanten pro-actief met accurate en snelle informatievoorziening, behandelt de orders 
vanaf de offerte tot feitelijke verzending. Je denkt mee in de marktbehoeften en draagt bij tot oplossingen en 
Ondersteuning bij het organiseren en coördineren van evenementen. 

• Orderbehandeling vanaf de voorfase tot en met feitelijke uitlevering 

• Ondersteunen van onze klanten door snel en accuraat de juiste informatie aan te leveren via e-mail, 
face-to-face en telefonisch 

• Uitvoeren van promotieactiviteiten, opstellen van mailchimps, direct mails enz. 

• Het actief werven en benaderen van klanten en prospects 

• Ondersteunen, mede opzetten en evalueren van marketingcampagnes 

Naast de dagelijkse werkzaamheden draai je ook projecten welke je zelfstandig of in teamverband uitvoert. 
Projecten welke bijdragen om de performance van jouw afdeling op een hoger niveau te brengen; win-win 
voor organisatie en onze klanten. 

Wat verwachten wij van jou? Jij beschikt over de volgende talenten en competenties: 

• MBO/HBO met een marketing/sales achtergrond 

• Goede communicatie vaardigheden, ondernemend en creatief 

• Hands-on mentaliteit 

• Kennis van content marketing, social media en PR platformen is een pré 

• Resultaat- en klantgericht, zelfstandig, flexibel, discreet, stressbestendig, vakkundig en analytisch 
sterk 

• Goed bekend met Microsoft applicaties en internet/intranet 

• Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wij waarderen jou en bieden jou naast een fijne werkomgeving het volgende: 

• Een marktconform salaris 

• 24 vakantiedagen 

• Laptop van de zaak 

• Telefoon van de zaak 

• Reiskostenvergoeding 

• Mogelijkheid tot opleidingen waarbij wij tot 100% voor onze rekening nemen 

• Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden en jumpstart of sprong in je carrière 

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd 

Voel jij na het lezen van wat wij jou kunnen bieden al een beetje verbonden met onze organisatie? En wil jij 
die persoon zijn, die onze organisatie samen met enthousiaste collega’s, op een hoger niveau gaat tillen? 
Reageer dan snel en hopelijk vinden wij dan de juiste match! 

Stuur jouw CV en je persoonlijke motivatie om ons te enthousiasmeren naar René van Os. Mocht je nog 
vragen hebben over deze leuke vacature dan kun je uiteraard ook even contact opnemen (06-28177756, 
WhatsApp/telefoon of per email) 
Wij hopen jou zo spoedig mogelijk uit te kunnen nodigen om ons te overtuigen waarom jouw talent ons 
bedrijf nodig heeft. 

 


