Vacature Productspecialist/Bewegingswetenschapper M/V
Heb jij uitstekende communicatieve vaardigheden? Affiniteit met IT en inspanningsfysiologie en
ben je klaar voor een mooie stap in je carrière?
Wegens het vertrek van een collega en uitbreiding door groei van ons bedrijf zijn we per direct op
zoek naar een enthousiaste Productspecialist/Bewegingswetenschapper voor de portefeuilles
inspanningsfysiologie en IT. Misschien heb je ons wel eens voorbij zien komen op een beurs of
congres, carrièredag, op LinkedIn of ergens anders in je BW netwerk? ProCare is actief in de wereld
van innovatieve meetapparatuur! We bedienen een breed scala aan doelgroepen met een
enthousiast team van gedreven mensen die elke dag weer hun uiterste best doen voor onze
klanten.
Als Productspecialist/Bewegingswetenschapper maak je deel uit van het support- en salesteam dat
bestaat uit verschillende ‘Champs’. Zij bedienen elk met hun eigen kennis en specialisme een
specifiek deel van de markt. Het specialisme waar jij je in grote lijnen mee bezig houdt, zal
inspanningsfysiologie zijn. Klantgroepen die je zult bedienen zijn revalidatiecentra, universiteiten
en hogescholen, onderzoekslijnen binnen ziekenhuizen, topsport en sportmedische faciliteiten. En
misschien ken je één van de volgende merken nog uit je studie? Cortex, Actigraph, Lode, Zephyr,
Cortemp of Microgate komen aan bod tijdens je dagelijkse werkzaamheden!
Om deze rol te kunnen vervullen, bezit jij naast productinhoudelijke kennis ook IT-kennis over
programmeren, softwareoplossingen voor werkprocessen, dataopslag, datakoppelingen en/of
servermogelijkheden. Met dergelijke kennis kun je meepraten over koppelingen tussen onze
software en apparatuur, dataplatformen waar gegevens uit een veelheid van meetapparatuur
samen komen of koppelingen met elektronische patiëntendossiers en andere IT oplossingen waar
onze klanten gebruik van maken of behoefte aan hebben.
“Ik houd me binnen ProCare met name bezig met bewegingsanalyse en bevind me vrijwel wekelijks tussen de
software, sensoren, markers en camera’s. Ik lever support aan klanten voor deze oplossingen en ben bijvoorbeeld
bij het verkoopproces betrokken. Ik doe installaties bij klanten en help hen met vragen en problemen zoals dataanalyse. Maar het leukste vind ik het om me bezig te houden met nieuwe markten, zoals Virtual Reality. Kijk niet
raar op als je mij eens tegen komt in de gang met een VR-bril op! Om mijn kennis en expertise op verschillende
manieren in te zetten en de klanten die onze oplossingen allemaal op een andere manier inzetten maakt het werken
bij ProCare zo dynamisch en zorgt dat ik veel plezier heb in mijn werk” Ruben Prinsen, Bewegingswetenschapper
en productspecialist bewegingsanalyse

Impact van jouw rol
Als Productspecialist/Bewegingswetenschapper op het gebied van inspanningsfysiologie richt jij
je op het adviseren van de klant binnen het verkooptraject, van begin tot eind. Dankzij jouw
kennis van Bewegingswetenschappen en het eerdergenoemde specialisme, ontwikkel je je tot de
specialist bij uitstek op het gebied van apparatuur voor jouw markt en doelgroep. Samen
brengen we de klantervaring naar een hoger niveau!

Jouw taken in het kort:
•
•
•
•
•
•

Geven van productinhoudelijke support op onze oplossingen;
Kennisondersteuning verlenen aan klanten en je collega’s;
Het geven van gebruikerstrainingen en productdemonstraties;
Communicatie binnen het team over veranderingen in de markt (oplossingen, wetenschap,
richtlijnen);
Uitbouwen en onderhouden van klantrelaties en het netwerk;
Je representeert ProCare B.V. in jouw markt. Zo ben je aanwezig op internationale beurzen
en congressen, bij presentaties en andere (netwerk)bijeenkomsten.

Jouw achtergrond:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een studie Bewegingswetenschappen of -technologie afgerond;
Je beschikt over uitstekende communicatieve en representatieve vaardigheden;
Je hebt commercieel inzicht en ziet kansen;
Je hebt affiniteit met IT/ ICT;
Je hebt affiniteit met Inspanningsfysiologie;
Bij voorkeur heb je ervaring met dataverwerking en/ of programmeerkennis.

Jouw kenmerken:
Bevlogen, teamplayer, flexibel, verantwoordelijk, resultaatgericht, creatief, zien van kansen,
zelfstandig, diplomatiek, vindingrijk, goed kunnen luisteren, behulpzaam, ondersteunend,
proactief, sportief, competitief.
Wat wij bieden voor deze functie:
• Werken in een gezellig en ambitieus team;
• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een groeiende organisatie met
internationale ambities;
• Een interessant netwerk binnen topsport, revalidatiezorg en onderzoek;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werken binnen ons team betekent…
Werken in een professionele medische en wetenschappelijke omgeving wanneer je klanten
bezoekt. Op onze kantoren in Groningen, Amsterdam en Leuven heerst een dynamische, informele
sfeer waar teamspirit, eigen verantwoordelijkheid en innovatie voorop staan. We werken hard
maar er is altijd ruimte voor een praatje en gekheid. En hadden we al gezegd dat we leuke collega’s
hebben? Het ProCare team is ook nog eens sportief en neemt graag deel aan events als de TKP
tocht, 4Mijl van Groningen of een StrongmanRun.

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden en wil je meewerken om ProCare te laten groeien? Stuur dan je
motivatiebrief en CV, t.a.v. Dhr. J. van Cuijk via mkapper@lodeholding.nl. Reageren kan t/m 30
april. Meer informatie? Bellen kan naar: 050-5715074

