
 

(Meewerk)stage Junior Accountmanager bij Herzog Medical  

Wie zijn wij 
Herzog Medical B.V. is een internationale speler op het gebied van therapeutische elastische kousen 

binnen de sportwereld. Ons succes is gebaseerd op jarenlange medische ervaring en voortdurende 
dialoog met onze wederverkopers en vooral eindgebruikers. Het productenassortiment bestaat uit 
professionele oplossingen voor tal van sport gerelateerde blessures.  

Ter versterking van ons team zijn wij per 1 februari 2018 opzoek naar een stagiair die op een brede 
manier kennis wil maken met het sales-vak. 

Vacature 
Tijdens je stage bij Herzog Medical B.V. voer je verschillende werkzaamheden uit, o.a.:  

- Onder begeleiding van onze buitendienst ga je op klantenbezoek. 
Je doel is om samen met het verkooppunt te ontdekken wat de behoeften van de 
eindgebruikers zijn, zodat hier intern op ingespeeld kan worden. 

- Alle bezoeken dienen gerapporteerd te worden.  
- Analyseren van verkoopcijfers.  
- Je gaat op zoek naar nieuwe relaties. 

- Het assisteren bij evenementen, voornamelijk tijdens weekenden.  
- Orderafhandeling en verzendklaar maken. 
- Doelgroepen onderzoeken. 

- Nauwe samenwerking met marketing en marketingondersteuning. 
Kortom een veel omvattende stage met niet direct in één hokje te vatten werkzaamheden.  
 

Functie-eisen 
Wat verwachten we van jou? 

 Je bent gedreven, enthousiast en zelfstandig  

 Je hebt affiniteit met sport, bent creatief en hebt een commerciële instelling.  

 Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en vindt het ook leuk om content te produceren.  
 

Arbeidsvoorwaarden 
Wat kan Herzog Medical je bieden? 

 Een kans om relevante werkervaring op te doen binnen de marketing- en 
communicatiebranche in een groeiend en innovatief bedrijf.  

 Veel verantwoordelijkheid.  

 De ruimte om eigen ideeën in te brengen en indien gewenst zelfstandig aan een eigen 

opdracht te werken.  

 Een leuke stageplaats binnen een klein team.  

 Een stagevergoeding  
 Een werkplek in Woudenberg  

Contactinformatie 

Je kunt vanaf februari 2018 bij ons aan de slag. Het betreft een voltijd meewerkstage van vijf 
maanden. Wil jij ons ondersteunen in de marketing- en saleswerkzaamheden en tegelijkertijd 

relevante werkervaring opdoen bij een snelgroeiend bedrijf vol ambitie? Stuur je c.v. en motivatie naar 
info@herzogmedical.com of voor meer informatie over de functie kun je bellen naar 033 286 6030 en 
vragen naar Bianca Ravelli. 
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