
 

 

 

Sales Manager Revalidatie  

Wegens de groei van ons bedrijf is Hankamp Rehab op zoek naar een Sales Manager Revalidatie (38 

uur per week). Een gedreven en betrokken professional, die zorgprofessionals van persoonlijk advies 

voorziet in complexe cliënt situaties.  

Wat ga je doen?  

Als Sales Manager Revalidatie maak je onderdeel uit van het Hankamp Rehab team, een team van 

10 enthousiaste collega’s. Jij bent het aanspreekpunt voor revalidatiecentrums en zorgprofessionals. 

Het is een flexibele functie waar je zelf je week grotendeels kan indelen. Veel vrijheid dus! Je bezoekt 

dagelijks diverse klanten, verder werk je veel vanuit huis en je bent natuurlijk altijd welkom op ons 

mooie en gezellige kantoor in Enschede. Als Sales Manager Revalidatie heb je de volgende taken:  

Dij deze functie horen de volgende taken:  

• Je stelt een plan van aanpak op met daarin beoogde doelstellingen om revalidatiecentrums 

en- professionals zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;  

• Verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde omzet  

• Je onderhoud contact met bestaande klanten maar werft ook nieuwe revalidatiecentrums- 

en professionals;   

• Je organiseert en geeft presentaties, trainingen en workshops over de 

revalidatiehulpmiddelen van Hankamp Rehab en onze dienstverlening;  

• Je signaleert trends en ontwikkelingen van de klanten en kan hier adequaat op reageren; 

• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken en bijhouden van je eigen administratie in ons 

CRM-systeem;  

Wat vinden wij belangrijk: 

Passie voor de revalidatiebranche vinden wij érg belangrijk! Jouw drive is onze kracht.  

Om als Sales Manager jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen in deze functie is het belangrijk dat jij je 

herkent in de volgende vaardigheden en eigenschappen:  

• Je hebt een zorg-gerelateerde hbo-opleiding afgerond (bij voorkeur: Fysio-, Ergotherapie of 

Bewegingswetenschappen; 

• Je bent klantgericht en beschikt over een commerciële instelling;  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan goed samenwerken, maar je 

red je ook zelfstandig   

• Je bent in het bezit van rijbewijs B  

• Je kennis van de Engelse en Duitse taal  

 

 

 

 



 

 

 

 

Wat Hankamp Rehab biedt:  

• Een passend salaris dat past bij je functie, ervaring en prestaties; 

• Wij zorgen voor een laptop + mobiel en leaseauto 

• Een persoonlijk opleidingsplan die aansluit bij je persoonlijke vaardigheden en capaciteiten  

• De mogelijkheid tot het gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten in onze eigen 

showroom 

• Korting op de (collectieve) ziektekostenverzekering via Menzis 

• Een goede balans tussen werk en privé 

Interesse? 

Dan zijn wij ook nieuwsgierig naar jou! Stuur je cv en motivatie ter attentie van Britt Huitink 
(b.huitink@hankamp.nl). Wil je eerst meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact met 
ons op 053-4753232.  

 


