Medische Studenten Gezocht – hoog salaris
Gezondheids-/Aftercare adviseur - Perfect Health – Amstelveen
Stadshart
Volg je een medische studie en zoek je een flexibele, goed betaalde baan, die goed aansluit bij
je studie (leerzaam, praktijkervaring, vooruitstrevend en uitdagend) ? Lees dan snel verder.

Wie is Perfect Health
Perfect Health ontwikkelt voor medisch specialisten en instellingen specifieke
voedingssupplementen. Deze supplementen worden geadviseerd op basis van resultaten van
medisch diagnostisch onderzoek (o.a. bloedonderzoek, DXA scan (botdichtheidsmeting) en/of
consultatie). Een speciaal hoog opgeleid team verzorgd deze advisering. We beschikken over
een groot medisch netwerk. Perfect Health onderscheidt zich hiermee t.o.v. alle andere
leveranciers van voedingssupplementen, vooral omdat de kwaliteitscriteria in dit segment
aanzienlijk hoger zijn.

Functieomschrijving
Perfect Health beschikt over vele vaste gebruikers van voedingssupplementen, die deze o.b.v.
medisch diagnostisch zijn geadviseerd. Perfect Health hecht veel waarde aan het behoud van
deze relaties. Therapietrouwheid is essentieel bij het gebruik van voedingssupplementen,
daarom zijn we op zoek naar adviseurs die deze boodschap kunnen overbrengen naar onze
clientèle. Dit is de divisie Aftercare binnen Perfect Health. Voorbeelden :
-

Stimuleren therapietrouwheid door nogmaals het advies te bespreken (na 1 jaar kan
men de relevantie niet meer helder hebben)
Nieuwe producten onder de aandacht brengen, die op wetenschappelijke gronden een
verbetering van de therapie realiseren
Annuleringen nabellen (controleren of men op de juiste gronden annuleert, en goed
beseft wat voor gevolgen dit voor de gezondheid heeft)

Naast kennis en deskundigheid, vergt de functie Aftercare adviseur ook dat je communicatief
vaardig bent, en dat je beschikt over een commerciële instelling.
Perfect Health beschikt over jarenlange ervaring en deskundigheid om medische studenten
efficiënt en effectief in te werken, teneinde spoedig succesvol autonoom te kunnen
functioneren.

Belangrijke eigenschappen :
-

-

Je volgt een medische studie op academisch niveau
Je hebt ruime (medische) kennis en bent bereid regelmatig je in nieuwe zaken te
verdiepen om je kennisniveau op peil te houden.
Je bent communicatief sterk, je communiceert zeker, rustig en overtuigd.
Je gelooft in de theorie dat voedingssupplementen de gezondheid op bepaalde
gebieden kan verbeteren (je krijgt voldoende wetenschappelijke onderbouwing en
training). Dit breng je ook overtuigd tijdens de consulten.
Je bent daadkrachtig
Je hebt medische ethiek hoog in het vaandel, maar bent wel in staat commercieel te
zijn.

Wat wij bieden:








Je doet zowel sales als medische ervaring op bij een bekend en innovatief bedrijf.
Perfect Health heeft een groot medisch netwerk, hetgeen interessant kan zijn
gedurende de studie en verdere medische carrière.
Inspirerend team en prettige omgeving, je werkt tussen ‘de beste jongetjes en meisjes
van de klas’.
Bij goede prestaties zijn er voldoende groeimogelijkheden, ook na de studie.
Een uitdagende, bijbaan die aansluit bij de studie, die vooruitstrevend is op medisch
gebied !
Dynamisch en jong bedrijf, dat volop in ontwikkeling is in de preventief medische
zorg.
Een bovengemiddeld studenten salaris en goede bonusregeling.

€13,- p/u + commissie + bonusregeling (inwerktijd geldt tarief van 10 p/u).
Wat wij vragen:







Medische studie op academisch niveau.
Je bent minimaal 8 uur per week inzetbaar
Je hebt affiniteit met preventief medische zorg en innovatie in de zorg
Je bent in staat onder druk te werken, hebt een proactieve houding en komt je
afspraken na
Je bent gedreven en zet commerciële kansen om in resultaten
Je bent enthousiast, overtuigd en hebt ijzersterke communicatie skills

Openingstijden en start functie
Perfect Health is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 uur tot 18:00 uur. Je werkt
afhankelijk van je beschikbaarheid 8 uur per week. Bij voorkeur een hele dag.
Solliciteren op de functie
Mail ons je motivatie en CV en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
R.vanderheijde@perfecthealth.nl

