
Account Manager Fresubin medische voeding in de apotheek  
regio Oost- en West Vlaanderen. 
 

 

Wie zijn wij ?   
 
Binnen de Fresenius Groep is Fresenius Kabi het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf dat gespecialiseerd is in 
levensreddende geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. 
 
Al meer dan 100 jaar werken wij om levens te redden en de levenskwaliteit van onze patiënten te verbeteren. Een 
duidelijke focus op innovatie en efficiëntie heeft ons geholpen om hoogwaardige gezondheidszorg toegankelijk te maken 
voor een gestaag groeiend aantal mensen. 

 
Voor onze groeipijler klinische voeding zijn wij op zoek naar een gepassioneerde Account Manager. Je zal 
deel uitmaken ons dynamisch Fresubin team, met de focus op caring for life! 

 
Wat is jouw focus ? 
 

• Je bent manager van je regio. 

• Je bent verantwoordelijk voor KPI’s van Fresubin medische voeding in Oost- en West-Vlaanderen. 

• Je bezoekt en geeft opleidingen in de apotheken en apotheekgroeperingen. 

• Je bezoekt en geeft opleidingen aan HCP’s. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de klanten, prospecten en HCP’s in jouw regio. 

• Je beantwoordt de vragen van je contacten.  

• Je neemt af en toe deel aan symposia, congressen en/of beurzen. 

• Je analyseert de maandelijkse verkoopcijfers en stelt actieplannen op om de objectieven te behalen, zo help je mee 
het marktaandeel te vergroten. 

• Je werkt goed samen met de Account Managers van onze externe partner. 

• Je rapporteert aan de Team Manager en verzorgt een correcte rapportering in CRM. 

 
Jouw profiel ? 
 
Je wil het verschil maken en je contacten informeren om hun patiënten nog beter te kunnen helpen. 
Je bent dus gepassioneerd, enthousiast en proactief!  

 

• Ervaring: saleservaring in het apothekerskanaal is een plus. 

• Opleiding: Bachelor niveau, bij voorkeur met een wetenschappelijke achtergrond.  

• Opleiding voedingsleer is een plus. 

• Je hebt een sterke affiniteit met voeding.  

• Je bent commercieel ingesteld, resultaatgericht en klantgericht. 

• Je krijgt energie van een lange termijnrelatie met je klanten en contacten. 

• Je bent oplossingsgericht & positief ingesteld.  

• Je hebt een uitstekende kennis Nederlands en operationele kennis van Engels en Frans. 

 

Wat bieden wij aan ? 
 
Je komt terecht in een ‘Caring for life’ organisatie. 

• Een organisatie dat inzet op persoonlijke ontwikkeling van elke werknemer. 

• Een dynamisch en gepassioneerd salesteam. 
 

Wij bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur.  
Daarnaast beschik je over een leasewagen, laptop, IPad & smartphone.  
Extra: Maaltijd- & ECO-cheques, groeps-en hospitalisatieverzekering en 13 ADV dagen.  

 

Solliciteer nu ! 
 

Zin om ons ‘Caring For Life’ verhaal mee te boosten en bij te dragen aan de optimale levenskwaliteit voor onze 
patiënten ? Stuur alvast je motivatie en CV naar Annick Ballon op het mailadres:  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com. 

mailto:bene.humanresources@fresenius-kabi.com

