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Personalized A4 and A5 notepads

Personalized notepads are available in 2 formats.

See file: Esaote Notes A4.indd - Esaote Notes A5.indd

Notepads

Reduced scale

Corporate communication - Notepads

Esaote Europe B.V., gevestigd in Maastricht, maakt deel uit van het Italiaanse Esaote S.p.A., wereldwijd behorend tot de top van 
fabrikanten van medisch diagnostische apparatuur. Naast Dedicated MRI en Healtcare IT levert Esaote al 40 jaar kwalitatief hoog-
staande echografi eapparatuur voor toepassingen binnen alle voorkomende specialismen in de humane en veterinaire diagnostiek. 
Voor de regio Benelux zoeken wij op dit moment, voor de versterking van onze verkoopafdeling, een fl exibele en resultaatge-
richte kandidaat voor de functie van:

Applicatie Specialist Ultrasound (full time)
Als Applicatie Specialist Ultrasound ben je een belangrijke schakel in het verkoopproces waarbij je verantwoordelijk bent voor het 
uitvoeren van demonstraties en het begeleiden van proefplaatsingen. Tevens houd je je bezig met gebruikerstrainingen, evaluaties 
van producten in de ontwikkelfase en het ondersteunen van onze distributeurs in de Benelux en de Nordics. De Applicatie Specialist 
Ultrasound maakt deel uit van de afdeling Esaote Benelux en rapporteert aan de Business Development Manager.

Werkzaamheden:
• Demonstreren van echografi eapparatuur aan gebruikers, distributeurs of potentiële kopers.
• Verzorgen van functionele gebruikerstrainingen ten behoeve van het verkoopproces. 
• Bieden van klinische expertise tijdens product defi nities en het deelnemen aan de eindkeuring van een ontwikkeld product.
• Evalueren van producten in de ontwikkelfase.
• Ondersteunen bij het verzamelen van klinisch beeldmateriaal ten behoeve van marketingcommunicatie doeleinden.
• Ondersteunen bij vakinhoudelijke vraagstukken waar expertise over echografi e is vereist.

Je beschikt over:
• HBO werk- en denkniveau
• Inhoudelijke kennis van echografi e
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels. Frans is een pré.
• Tactisch en sterke sociale vaardigheden (klantgericht)
• Teamspeler

Wat bieden wij:
Wij bieden jou een uitdagende functie in een dynamisch en uitdagend werkklimaat in een high tech omgeving. Je werkt in een team 
van professionals en naast een passend salaris beschikt Esaote Europe over prima secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling.

Wij verzoeken geïnteresseerden hun Curriculum Vitae vergezeld van een sollicitatiebrief te sturen per e-mail ter attentie van Janneke 
Soogelee. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Soogelee.

Postbus 1132
6201 BC Maastricht
T 043 - 3 824 203
janneke.soogelee@esaote.nl
www.esaote.com

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.




