Canon Medical Systems is a world
leading healthcare provider.
Our ‘Made for Life’ philosophy
reflects our ongoing commitment to
humanity. We provide medical
professionals with solutions that
support their efforts in contributing
to the health and wellbeing of
patients worldwide.
At Canon Medical Systems you
will get the opportunity to make
a difference in people’s lives while
working with us. You’ll get the
support and encouragement you
need to grow, from people who
share your ambition. We’ll invest in
your professional development to
help you learn and progress in your
role with us.

Om onze vestiging Canon Medical Systems Nederland te versterken kondigen
wij de volgende vacature aan op het Europese hoofdkantoor in Zoetermeer,
Nederland

Klinisch Applicatie Specialist
Ultrasound Nederland
De Klinisch Applicatie Specialist Ultrasound is landelijk werkzaam en verzorgt
demo’s en presentaties voor (potentiële) klanten in het kader van de pre-sales
en verzorgt daarnaast after-sales trainingen. Daarnaast verleent de Klinisch
Applicatie Specialist Ultrasound product-technische en commerciële
ondersteuning aan de Accountmanagers en het Customer Care Center.

Verantwoordelijkheden en taken





Verzorgen van demo’s en presentaties in het kader van pre-sales en
het geven van after-sales trainingen;
Ondersteuning aan Accountmanagers en Customer Care Center;
Up-to-date blijven van marktonwikkelingen en infomeren van de
organisatie over trends, wensen van de klant etc.;
Verzorgen van introducties bij nieuwe producten.

Functie eisen






Afgeronde opleiding MBRT en post-HBO echografie;
Zeer goede en recente kennis van alle relevante Ultrasound applicaties;
Bereid om incidenteel te reizen naar het buitenland;
Bij voorkeur woonachtig in zuidelijke helft van Nederland;
Ervaring in cardiologie en vaatdiagnostiek of Obstetrie/Gyneacologie is
een pré.

Vaardigheden en competenties








Nederlandstalig;
Uitstekende beheersing van de Engelse taal;
Zelfstandigheid in verband met het uitvoeren van (complexe)
activiteiten;
Representativiteit en klantgerichtheid;
Stressbestendig;
Flexibele werkhouding;
Teamgeest.

Interesse?
In een bedrijf met meer dan 1.100 werknemers zijn wij altijd op zoek naar
bekwame en gemotiveerde collega's om ons te helpen onze onderneming verder
te verbeteren. Wij verwelkomen je sollicitatie!
Stuur je motivatie en CV naar Miranda Keuzenkamp, HR Assistant.
E-mail: miranda.keuzenkamp@eu.medical.canon

