
 

 

Wie zijn wij?   
 
Fresenius Kabi is een internationale onderneming die gespecialiseerd is in klinische voeding, levensreddende 
geneesmiddelen, alsook in infusie- en transfusietechnologie. Dankzij onze producten en diensten richten wij ons 
zowel op de therapie als op de zorg voor kritisch en chronisch zieke patiënten. Onze missie is om levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën ter beschikking te stellen, zodat de gezondheidszorgers hun patiënten optimaal 
kunnen helpen. Tevens willen wij de best mogelijke oplossingen aanbieden voor de problemen waarmee zij 
geconfronteerd worden. 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Als Sales & Marketing Assistant zullen onderstaande taken tot jouw takenpakket behoren. Daarnaast zijn we bij 
Fresenius Kabi flexibel en helpen we waar nodig bij collega’s opdat onze klanten en patiënten de beste service 
krijgen. Samen Sterk!  
 

Sales taken: 

• Analyse van verkoopcijfers => jij zorgt ervoor dat de Account Managers een overzicht ontvangen 

• Analyse van bezoekrapportages in CRM systeem 
 
Marketing taken: 

• Algemene (administratieve) ondersteuning voor Product Managers en Account Managers 

• Opmaak van presentaties & marketing materiaal in zowel NL als FR (basiskennis van InDesign is een plus)  

• Onderhouden van Fresubin Website (www.fresubin.be) en blog, kennis van CMS is een pluspunt. 

• Administratieve opvolging van het marketingbudget. 
 

Profiel 
 

• Je bezit uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans en goede kennis van het Engels 

• Sterke Excel & PowerPoint kennis 

• Nauwkeurig: Je hebt oog voor detail  

• Pro-actief: Je bent een aanpakker, je ziet werk en pakt het op 

• Zelfstandig en planmatig  

• Positief: Je focus ligt op de oplossing ipv het probleem 
 

Aanbod 
 

• Een organisatie met het motto “Caring For Life” 

• Een organisatie die inzet op persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer 

• Een dynamisch team dat het departement samen sterker maakt 
 
       Voorts:  

• Fresenius Kabi biedt u een voltijds contract aan van onbepaalde duur. Bovendien ontvang je een 
competitief salarispakket (maaltijdcheques, ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en 34 
vakantiedagen/jaar) 

 

Sollicitatie 
 

Sta je te popelen om te starten in deze eerste/nieuwe functie? Solliciteer dan via  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com. 
HR Officer: Annick Ballon 

http://www.fresubin.be/
mailto:bene.humanresources@fresenius-kabi.com

