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Enthousiaste accountmanager visuele oplossingen – regio Antwerpen  

Heb je al eens stilgestaan hoe een persoon met een beperkt zicht vlot kan schrijven en 
lezen? Hoe deze personen veilig een wandeling in de stad kunnen maken? Voor deze mensen 
is het juiste visuele hulpmiddel van onschatbare waarde.  

Sensotec is actief in onderzoek, ontwikkeling en verkoop van software en hardware voor 
mensen met visuele beperkingen, dyslexie of andere lees- en leerproblemen. Sensotec 
ontwikkelt verschillende eigen producten die zowel in België als in het buitenland verdeeld 
worden. Daarnaast is Sensotec verdeler van hoogwaardige producten van gerenommeerde 
leveranciers uit binnen- en buitenland.   Klanten zijn zowel particulieren, 
onderwijsinstellingen, verenigingen als bedrijven. 

Heb je interesse in deze materie, wil je graag jouw bijdrage hieraan leveren én ben je 
commercieel ingesteld? Lees dan zéker verder!  

Takenpakket: 

• Als accountmanager bestaat jouw taak uit het verder commercialiseren van de 
technologieën en gerelateerde producten, dit specifiek voor slechtziende en blinde 
personen.   

• Je start vanuit een bestaande klantenportefeuille en breidt deze verder uit via actieve 
prospectie. 

• Je luistert naar een zorgvraag en vult deze samen met de klant en het team in. 
• In deze rol beheer je zelf de volledige salescyclus van A tot Z. 
• Jouw belangrijkste doelgroep situeert zich in de particuliere markt, maar ook  

(oog-)artsen en tussenpersonen/sociale verenigingen zal je contacteren. 
• Je vertegenwoordigt Sensotec op gespecialiseerde beurzen (enkele keren per jaar).  
• Door een vlotte en goede communicatie met klanten en prospecten bereik je de 

vooropgestelde doelstellingen. 
• Je rapporteert aan de Sales manager. 

 

Profiel: 

 
• Je genoot bij voorkeur een bacheloropleiding of bent gelijkwaardig door ervaring, 

(medische) achtergrondkennis (van de visusproblematiek) is een plus. 
• Je bent een enthousiaste én dynamische professional, met een eerste stevige 

ervaring in een commerciële functie. 
• Je bent een gepassioneerd commercieel talent en blinkt uit door je resultaatgerichte 

aanpak en uitstekende inlevings- en onderhandelingsvaardigheden. 
• Je houdt ervan om lange termijnrelaties uit te bouwen en deinst niet terug voor 

actieve (koude) prospectie.  
• Je draagt kwaliteit, integriteit en professionalisme hoog in het vaandel.  
• Je communiceert vlot in het Nederlands, kennis van Frans is een plus. 
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Aanbod: 

• Kiezen voor Sensotec is kiezen  
o voor een innovatieve onderneming, een informele bedrijfscultuur en de 

allerleukste collega’s.  
o voor het werken met producten die je voldoening geven doordat ze een echte 

meerwaarde bieden aan jouw klanten.         
• Een marktconform salarispakket, op maat van je ervaring en competenties (inclusief 

bedrijfswagen met tankkaart, smartphone & laptop, groepsverzekering, 
maaltijdcheques). Tevens kan je rekenen op 20 vakantiedagen en 12ADV-dagen.    

• Binnen deze functie beschik je over veel vrijheid en zelfstandigheid in de uitoefening 
van je job.  
 
 

Interesse in deze boeiende functie? Solliciteer snel via antwerpen.office@konvert.be of bel 
voor meer info naar 03/206 9070. 
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