
Over Rotaid AED Cabinets

Rotaid ontwikkelt en vermarkt wereldwijd haar solide 
en innovatieve lijn van opbergkasten en systemen voor 
levensreddende Automatische Externe Defibrillatoren 
(AED’s). Vanuit haar kantoor en warehouse in Venray 
worden Rotaid producten geleverd aan meer dan 60 
landen. In deze landen werkt Rotaid nauw samen met 
haar distributeurs en partners.

Rotaid heeft een sterke groei doorgemaakt en wenst 
haar organisatie verder te versterken met ervaren 
professionals die graag het verschil willen maken en de 
veiligheid in de wereld sterk willen verbeteren. Met een 
openbare en toegankelijke AED kunnen jaarlijks enorm 
veel levens worden gered en daar zetten we ons met 
een gemotiveerd team iedere dag met passie, plezier 
en teamwork voor in.

Over de functie

In je rol als accountmanager bedien je de Nederlandse 
markt met een innovatief nieuw concept met als doel 
kleine en grote bedrijven van een openbare AED 
te voorzien. Hierbij kopen klanten geen AED, maar 
kunnen ze er op basis van een abonnement over 
beschikken.  
Je hebt contact met prospects, werft nieuwe klanten 
en zorgt samen met de Operations Manager voor een 
gedegen opvolging en uitrol. Daarnaast werk je nauw 
samen met de Marketing Manager voor dit concept, 
waarbij je verantwoordelijk bent voor de on-line en 
social-media activiteiten voor dit concept. Kortom, je 
kunt als ondernemende collega binnen Rotaid een 
eigen activiteit ontwikkelen, uitbouwen en managen.

ACCOUNT & PRODUCT MANAGER (M/V)
40 uur, standplaats Venray

Vacature

Over de kandidaat

Wij komen graag in contact met een enthousiaste  
en ondernemende accountmanager, die reeds 
enkele jaren ervaring heeft binnen een commerciële 
omgeving. Je hebt sterke affiniteit met marketing 
en social media en kunt op overtuigende wijze klanten 
en prospects bedienen. Ook ben je sterk in plannen 
en organiseren en zorg je ook voor een goede 
opvolging, vastlegging en service. Een goede 
beheersing van de Engelse taal is evident.
Je ambieert een ondernemende functie, waarin je 
zelfstandig en met passie jezelf kunt ontplooien 
en verder ontwikkelen. Je werkt daarbij met alle 
disciplines nauw samen en rapporteert aan de 
algemeen directeur.

Rotaid zorgt er uiteraard voor dat je dit werk zo goed 
mogelijk kunt doen, waarbij we een aantrekkelijk 
arbeidsvoorwaardenpakket voor je hebben 
klaarliggen, waaronder een auto van de zaak. 
Daarbij kom je te werken in een gepassioneerd  
en enthousiast team en zijn er talrijke mogelijkheden 
in de toekomst voor verdere ontwikkeling binnen ons 
bedrijf.

Reageren?

Stuur je CV en motivatie naar info@rotaid.com o.v.v. 
sollicitatie. Voor vragen kun je ons bereiken op 
0478 – 769 052 en vragen naar Ruben Halmans.
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