
Entercare gaat uitbreiden! 
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste 
Customer Care Medewerker voor de afdeling Esthetiek.
 

Doel van de functie?
Jij houdt van klantcontact, klanttevredenheid en klantgerichtheid. Kortom: alles wat met 
klanten te maken heeft! Dit wel op de achtergrond én in combinatie met administratieve 
werkzaamheden. Als Administratief Verkoop Medewerker bij Entercare vind jij je draai. Je 
verleent een zo goed mogelijke service aan de klanten én verwerkt alle commerciële 
administratie.

Je hebt een afwisselend takenpakket. Naast de orderverwerking en facturering zorg je 
ervoor dat alles soepel verloopt in het magazijn. Je bent hier erg nauwkeurig in. Verder 
beantwoord je de vragen van klanten via mail en telefoon. Zo draag jij iedere dag weer bij 
aan het maximaal laten slagen van onze klanten.

Ook ondersteun je klantgerichte evenementen, zoals bijvoorbeeld consultdagen en/of 
informatieavonden. Verder behandel je aanvragen van nieuwe klanten, die met onze  
producten willen gaan werken. 

Jouw profiel:
• MBO werk- en denkniveau
• Commercieel, servicegericht, proactief, vriendelijk, leergierig en flexibel
• Affiniteit met cosmetische geneeskunde
• Kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren

Taken en verantwoordelijkheden:
• Telefoon beantwoorden
• Orderverwerking
• Facturering 
• Verzendklaar maken van bestellingen
• Ondersteunen Accountmanagers 
• Ondersteuning bij producttrainingen en workshops, 
• Uitvoeren van aan verkoop en klantbeheer gerelateerde administratieve taken
  

 
Wat kun je van ons verwachten?
Entercare BV verzorgt de exclusieve distributie en verkoop van hoogstaande kwalitatieve en 
innovatieve producten binnen de Cosmetische Geneeskunde. We hebben een sterk en 
zelfstandig team, waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt. Vanzelfsprekend bieden we 
uitstekende arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 32-40 uur.

Wie zijn wij?
Entercare BV, opgericht in 2003, is een medisch-technisch groothandel met een focus op de 
disciplines Gynaecologie & Obstetrie, Keel- Neus- en Oorheelkunde en Esthetiek. Onze 
missie is het bieden van innovatieve medische producten ter verbetering van resultaat, 
patiëntenzorg en kwaliteit van leven. Het bezoeken, meedenken en organiseren van 
workshops en producttrainingen voor onze relaties vormt een wezenlijk onderdeel van onze 
service.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Erwin Hoogstraten (directeur) via erhoogstraten@entercare.nl.
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