
Sales Representative (Nederlands en Engels sprekend) - voor onze divisie 

Interventie Radiologie, Neurologie en Vaatchirurgie (M/V) 
  
Wil jij ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het leven van 

patiënten?  Werken in een dynamische, innovatieve omgeving...? Dan zoeken wij jou! 

We bieden je een veelzijdige, uitdagende functie binnen een hecht team van ervaren collega’s, die je op 

allerlei vlakken ondersteunen, zodat jij je kunt ontwikkelen tot een zeer competent salespersoon en kunt 

focussen op het leveren van kwaliteit en service.  

 

Je bent verantwoordelijk voor het voortzetten van de reeds bestaande business evenals om nieuwe  sales 

opportuniteiten te ontwikkelen. Het unieke, uitgebreide portfolio van TD Medical biedt onze klanten 

reeds 40 jaar de mogelijkheid met nieuwe innovaties het leven van mensen te verbeteren. Meer 

informatie over ons product portfolio kun je vinden via deze link: www.tdmedical.com 

 

In deze rol werk je intensief samen met een zeer ervaren salesteam in Nederland en koester je de 

uitstekende relaties met onze key opinion leaders. Je draagt actief bij aan kennis overdracht in het veld, 

het betrekken van klanten bij nieuwe ontwikkelingen en aan commercieel succes. Je genereert nieuwe 

sales opportuniteiten om de business te laten groeien in geselecteerde accounts door een onberispelijke 

service met een focus op de patiënt. 

 

Minimale vereisten: 

• Werkervaring in het medische veld 

• Je acteert op een HBO werk- en denkniveau 

• Een technische, paramedische of lifescience opleiding is een pre 

• Goede commerciële vaardigheden in combinatie met sterke communicatieve- en 

presentatievaardigheden 

• 3—5 jaar ervaring in Sales 

• Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal 

• In bezit van rijbewijs B  

• 40 uur beschikbaar 

 
 
         Datum: mei 2022 
         Onderwerp: Vacature 



Je bent:  

• Teamplayer 

• Accuraat 

• Servicegericht 

• Creatief 

• Flexibel 

• Zelfstandig  

• Je gaat uitdagingen niet uit de weg 

• Integer 

• Effectief 

 

Je hebt: 

• Winnaars mentaliteit 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

 

Wat hebben wij extra te bieden naast een competitief compensatiepakket: 

• Een enthousiast, betrokken team, dat elkaar inspireert 

• Extra vakantiedagen 

• Persoonlijke groeimogelijkheden bij een leuk bedrijf met korte lijnen 

• En nog veel meer... 

 

Over TD Medical 

Wij zijn een professionele Distributie Organisatie van high tech, innovatieve medische producten, met een 

groot focus op de Cardiovasculaire en Endovasculaire disciplines. Het bedrijf werd in 1982 opgericht door 

de heer Willem Thehu. Kwaliteit voorop is ons motto zowel in producten als in service. Wij zijn een ISO 

gekwalificeerde organisatie.  

  

Toelichting reactie 

Heb je interesse in deze uitdaging en herken jij jezelf in het gezochte profiel?  

Klik dan op solliciteren of stuur je CV naar e.pustjens@tdmedical.com 

 
 
         Datum: mei 2022 
         Onderwerp: Vacature 


