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VACATURE: SENIOR ACCOUNTMANAGER MEDEYE 
 

Mint Solutions is een innovatieve nieuwe speler op het gebied van medicatie-veiligheid. MedEye is een 
medicatie-veiligheids oplossing die erop is gericht is om medicatiefouten te stoppen en voorkomen, en de 
efficiëntie in ziekenhuizen en zorginstellingen te verbeteren. Door een combinatie van innovatieve 
hardware en software en een naadloze integratie met ziekenhuisinformatiesystemen stelt MedEye 
verpleegkundigen in staat medicatie automatisch te controleren aan het bed. Zo wordt gegarandeerd dat 
patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend en fouten 
worden voorkomen. 

De organisatie telt momenteel 18 medewerkers en is gevestigd in IJsland en Nederland. De oplossing 
wordt verkocht aan ziekenhuizen en de verpleeghuismarkt. Onder andere de apotheker, IT, 
sectormanagers en de RvB behoren tot de gesprekspartners van deze functionaris. 

In de functie van Senior Accountmanager Nederland rapporteer je rechtstreeks aan de Sales & Marketing 
Director Europe en werk je intensief samen met het Nederlandse Team om MedEye verder onder de 
aandacht van potentiele klanten te brengen. Je wordt verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de 
Nederlandse markt; denk hierbij aan het uitdragen van de visie van Mint Solutions, marktsegmentatie, 
bezoeken en adviseren van klanten, onderbouwen van de business case, faciliteren van site visits en 
contractonderhandelingen. 

Het betreft een zeer uitdagende functie om dit innovatieve en unieke product in de markt te lanceren. Je 
bent betrokken bij de opstartfase van Mint Solutions en krijgt veel vrijheden. Je bent onderdeel van een 
klein hecht team waar je verantwoordelijk gaat worden voor het opbouwen van de commerciële 
organisatie in Nederland. 

Onze ideale kandidaat is iemand die zeer commercieel vaardig is, affiniteit met IT en kennis van de 
zorgmarkt heeft. Een integer persoon die goed kan luisteren om inzichten te verkrijgen om zo de DMU in 
kaart te brengen, awareness creëert rondom medicatieveiligheid en het belang van Medeye benadrukt 
met als doel de aanschaf van de medicatieverificatie-oplossing binnen de instelling. Tijdens dit proces 
wordt er nauw samengewerkt met zowel de marketing en de deployment afdeling. 

ONZE KERNWAARDEN 
• Dynamisch 
• Open en eerlijke cultuur 
• Gedreven en resultaatgericht 
• Teamwork staat hoog in het vaandel 
• Kwaliteit 
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 FUNCTIE 
• Omzetverantwoordelijk voor de verkoop van MedEye in Nederland 
• Ontwikkelen van een strategisch accountplan met daarin acties om de gestelde doelstellingen te 

realiseren 
• Initiëren, uitbreiden, onderhouden en verstevigen van relaties met bestaande en potentiële 

klanten 
• Leggen van contacten met de juiste stakeholders 
• Introduceren, begeleiden en verkopen van de oplossingen 
• Analyseren van klantwensen en adviseren m.b.t. te leveren oplossingen en af te spreken 

leveringsvoorwaarden 
• Intensief samenwerken met de afdeling marketing 
• Plannen van demonstraties en het geven van presentaties 
• Identificeren van de Decision Making Unit en toelichten van de business case 
• Het voeren van contractonderhandelingen 
• Overdagen van het project aan de afdeling deployment voor de implementatie van de oplossing 
• Bijhouden van het CRM systeem; rapportages 
• Actieve bijdrage leveren aan een fijn werkklimaat bij Mint Solutions 

PROFIEL 
• Opleiding op minimaal hbo-niveau 
• Ruime commerciële ervaring opgedaan binnen de Healthcare markt 
• Affiniteit met IT 
• Ondernemersmentaliteit en er tegelijkertijd ook echt voor de klant willen zijn 
• Goede luister en adviserende vaardigheden 
• Ambassadeur die de visie van de organisatie kan uitdragen, teamplayer 
• Bouwen, loyaliteit, prioriteiten stellen, integer 

 HOE NU VERDER? 
• Stuur je up-to-date CV én bondige motivatie naar work@mintsolutions.eu  
• De doelstelling is de procedure z.s.m. af te ronden 
• Voor aanvullende informatie kun je mailen naar work@mintsolutions.eu 

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

 


