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Interne Accountmanager
Breukelen
Wil jij actief bijdragen aan innovatie binnen de zorg? Begrijp jij de noodzaak van een juiste
digitale informatiestroom tussen zorginstellingen? Heb jij sales DNA en ben jij klantgericht en in
staat te schakelen met verschillende interne en externe stakeholders? Lees dan snel verder.
Wij zijn X
Vastbesloten om een waardevolle bijdrage te leveren aan het werk in de zorg. Met onze digitale
oplossingen willen we werkelijk een verschil maken. Dit doen we al meer dan 20 jaar. Onze
inspiratie? Goede zorg draait om mensenwerk. Maar tijd die zorgprofessionals willen besteden
aan het welzijn van hun patiënten, gaat vaak op aan andere werkzaamheden. Daarom benutten
wij technologie om meer ruimte te maken voor mensenwerk in de zorg.
Met onze slimme technologie maken we het makkelijk om de best mogelijke zorg te vinden, te
regelen en aan te bieden. Voor elke patiënt. Via ons zorgplatform is onderling afstemmen tussen
zorgprofessionals eenvoudig waardoor we samenwerking bevorderen. Vrijwel alle huisartsen,
ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en laboratoria in Nederland maken gebruik van X. Evenals
veel GGZ- en ouderenzorg-instellingen, gemeenten, fysiotherapeuten en vrijgevestigde
psychologen. In 2021 werden ruim 18 miljoen verwijzingen en diagnostiek aanvragen gedaan via
ons platform, voor meer dan 7,5 miljoen patiënten.
We zijn sinds januari 2021 een B-corp gecertificeerd bedrijf waar je als professional werkelijk een
verschil kan maken. Bij ons werken gedreven mensen die de zorg elke dag een klein beetje beter
willen maken.
Jouw rol bij X
X breidt haar interne sales team uit en zoekt een enthousiaste, ondernemende en sterke
persoonlijkheid met uitstekende sociale vaardigheden voor de rol van interne accountmanager.
Het sales team van X bestaat uit interne-, regionale- en new business accountmanagers. De
interne accountmanager (verkoop binnendienst) heeft een centrale functie en bedient bijna alle
klanten met snelle reactietijden op alle commerciële vragen. Ook nieuwe klanten worden door jou
gecontracteerd. Je bent resultaatgericht en vindt het belangrijk de klanttevredenheid hoog te
houden. Zo draag je bij aan de verdere groei van het bedrijf en haal je het beste uit relaties met
klanten.
Samen met het team creëer je kansen in bestaande zorgmarkten (Ziekenhuizen en andere
zorgaanbieders zoals GGZ en ZBC) en nieuwe zorgmarkten (verpleging-verzorging en thuiszorg,
hulpmiddelen, paramedische zorgaanbieders, een bekend voorbeeld is de fysiotherapeut). Je
voelt je verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de functionaliteiten van het platform bij
klantrelaties. Het signaleren van product-, markt- en concurrentieontwikkelingen behoort ook tot
jouw verantwoordelijkheden en je draagt zorg voor goede rapportages naar de interne
stakeholders.
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Binnen het team houden we van openheid en een grote mate van zelfstandigheid. Je rapporteert
aan de sales manager.
De ideale kandidaat
Je past bij ons, omdat jij net als onze professionals een enthousiaste en gedreven verbinder bent.
Je gelooft net als wij in een wereld waarin de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is je
zet je hier graag met passie voor in. Je bent een harde werker en voelt je sterk verantwoordelijk
als professional in jouw vakgebied. Verder:
•
•

Je hebt passie voor de zorg en treedt makkelijk in contact
HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in de richting van Commerciële Economie of
Gezondheidswetenschappen
• Je pakt snel dingen op en bent bereid te leren
• Je wilt goed worden in commercie
• Je hebt inzicht om in Business2Business omgeving zaken te doen
• Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en accuraat
• Je hebt ervaring met telefonische klant gesprekken
• Je hebt affiniteit met ICT en innovatie vraagstukken in de gezondheidszorg
Wat wij bieden
• Een uitdagende omgeving: de zorg & ICT wereld is complex
• Binnen het team krijg je veel eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid jezelf te blijve
ontwikkelen
• Uiteraard leuke en ervaren collega’s met inhoudelijke kennis van de zorg
• Iedereen staat klaar om jou te helpen je doelen te bereiken
• Een marktconform salaris (inclusief telefoon en laptop) en flexibiliteit in het opnemen van
verlofdagen
• De voortdurende aandacht voor verbetering biedt veel ruimte voor eigen initiatief
• X is een organisatie met een grote ambitie waar je als gedreven professional echt
het verschil kan maken
• Doorgroeimogelijkheden
• Alle medewerkers van X zijn betrokken, de teamspirit is groot
• Je werkplek is op schitterende locatie aan de Vecht in Breukelen gecombineerd met
ruime
mogelijkheden om vanuit huis te werken
• 4 kernwaarden van X: verbind jezelf, wees scherp, constructief en heb plezier!

Locatie: Breukelen / Opdracht: vaste dienst

Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden. Graag zie
ik je cv tegemoet op marcel@olifantconsultancy.nl

