
 

JUNIOR CLINICAL COACH (m/v) – 1 fte 

 

Ben jij klantvriendelijk, leergierig en werk je graag met mensen? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
collega die o.a. proeftrajecten gaat begeleiden en instructies gaat verzorgen bij projecten. In deze 
afwisselende functie bezoek je zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen in midden- en zuid Nederland 
en weet je de meerwaarde van onze producten op de juiste manier over te brengen bij (potentiële) 
klanten. 
Heb je min. drie jaar werkervaring in een zorginstelling en een afgeronde Verzorgende (IG) niveau 3 of 
Verpleegkundige niveau 4 opleiding en ben je klaar voor je volgende uitdaging bij een van de grootste 
bedden- en matrassenleveranciers. 

Kerntaken en verantwoordelijkheden: 

• Begeleiden van proeftrajecten en leveringen 

• Verzorgen/begeleiden van matrassen audits 

• Het verschil maken door toegevoegde waarde van onze producten/diensten te promoten 

• Relaties onderhouden met meerdere lagen binnen de zorginstanties 

• Adviseren voor productkeuze en werking hiervan 

• Ondersteunen op productniveau/klinische expertise bij aanbestedingen/offertes 

• Draagt actief bij aan stimuleren van het verkoopproces 

• Ontwikkelt en leert d.m.v. het volgen van nationale/internationale trainingen en volgen van 
trends. Bekwame en professionele interactie tussen verschillende sleutelposities binnen de 
zorgorganisatie 

• Verzorgt instructies bij (grote) projecten  

• Ondersteunt accountmanagers bij presentaties en demonstraties 

• Vertegenwoordigt ons bedrijf op beurzen/congressen/events 

• Rapporteert in Sales Force 

Functie eisen  

• Verzorgende (IG) NIV3 of verpleegkundige (NIV4) 

• Min. 3 jaar werkervaring in een zorginstelling 
 

Vaardigheden en competenties 
 

• Resultaatgericht en gefocust op het behalen van doelen die in lijn staan met het bedrijf  

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• Flexibel en een hoog aanpassingsvermogen betreft wensen uit de markt en van de 
onderneming 

• Uitstekende persoonlijke vaardigheden 

• Sterk inlevingsvermogen 

• Op slimme en handige wijze invloed kunnen uitoefenen en het verschil kunnen maken 

• Meerwaarde van onze producten en onderneming kunnen overbrengen 

• Organisatorisch sterk en goed prioriteiten kunnen stellen 

• Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband 

• Oplossingsgericht 

• Gedisciplineerd  

• Commercieel  

• Geen negen tot vijf mentaliteit 
 

 



 
 

 

 

Wij bieden:  

▪ Een afwisselende functie waarin je de vrijheid krijgt om taken uit te voeren 
▪ Marktconform salaris 
▪ Aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
▪ 25 vakantiedagen 
▪ Home Office 
▪ Leaseauto 

Over ons: 

wissner-bosserhoff Nederland B.V. is een dochteronderneming van de LINET Group. We maken deel 

uit van een internationale organisatie die medische meubels produceert en wereldwijd levert aan 

ziekenhuizen en verpleeghuizen. Onze vestiging in Dordrecht telt ongeveer 40 medewerkers en 

beschikt over een eigen decontaminatiecentrum.  

Stuur je sollicitatiebrief en CV per post aan wissner-bosserhoff Nederland B.V. t.a.v. mevr. Lea Wix, 

Keerweer 42, 3316 KA Dordrecht, of per e-mail aan lea.wix@wi-bo.eu. Wil je eerst nog aanvullende 

informatie, bel dan +316 54270100 

 

 

 

  

 


