
?   Collega gezocht
   als rayonmanager!

Ben jij: 
• positief en sociaal ingesteld 
• een aanpakker 
• commercieel 
• technisch 
•  iemand met initiatief die in kansen denkt 
• eerlijk

Wie zijn we?
ATO FORM B.V. bedenkt oplossingen die het 
dagelijkse leven van de zorgvrager comfor-
tabeler maken. Zelfredzaamheid en gemak 
staan voorop. Belangrijk hierbij is rekening te 
houden met de uitdagingen van de zorgverle-
ner. Innovatieve producten moeten nl. fysieke 
overbelasting voorkomen en de zorg makke-
lijker maken. Hierdoor wordt zowel de zorgvra-
ger als de zorgverlener blij. 

Wat ga je doen?
Als rayonmanager doe je actieve verkoop 
en heb je regelmatig contact met je klanten. 
Naast online trainingen bezoek je klanten en 
verzorg je proefplaatsingen en productpre-
sentaties. Het vergroten van je netwerk staat 
centraal en je gaat op zoek naar nieuwe ver-
koopmogelijkheden. Jij en je collega van de 
binnendienst vormen samen een sterk team. 
Af en toe doe je technische inspectie van 
hulpmiddelen. Daarnaast denk je mee over 
de strategie van ATO FORM.

Heb je geen ervaring in de markt voor zorg-
hulpmiddelen maar wil je hiervoor wel opge-
leid worden, voel je dan ook vrij om te sollici-
teren.

Wie zoeken we?
• HBO werk- en denkniveau
• Goede commerciële vaardigheden
•  Ervaring met zorghulpmiddelen is ee pré
• Woonachtig in het midden-Nederland

Wat bieden we?
•  Fulltime met een goed salaris dat past bij 

jouw kennis en ervaring
•  Een mooie en uitdagende functie bij een 

snel groeiend bedrijf
•  Dynamische werkomgeving met leuke col-

lega’s
•  Bedrijfswagen, laptop en telefoon van de 

zaak

Voel jij je aangesproken en wil je onze 
nieuwe collega worden? 
Stuur dan je cv met motivatie vóór 21 de-
cember 2020 naar w.brouwer@ato-form.nl. 

Heb je vragen over de functie? 
Neem dan telefonisch contact op met 
Wibo Brouwer: 06 - 55 000 353.

Word jij onze nieuwe collega? ATO FORM B.V. is flink aan het 
groeien en daarom zoeken we een nieuwe rayonmanager. 
Niet zo maar iemand, maar we zoeken jou!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


