Sarkow Adviseur buitendienst/paramedicus, startersfunctie
(24-40 uur)
Sarkow b.v. is een dynamisch bedrijf gevestigd in Leusden. Wij zijn gespecialiseerd in het
adviseren en leveren van exclusieve producten voor mensen met een beperking.
Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een adviseur buitendienst voor de regio
Zuidoost Nederland.
Functie omschrijving
Als adviseur buitendienst/paramedicus geef je (technisch) advies aan onze cliënten en professionals over
hulpmiddelen zoals b.v. sensorische materialen, specifieke stoelen, eetapparaten, armondersteuningen,
en, indien nodig, over mogelijke individuele aanpassingen.
Tevens geef je demonstraties en workshops over de kennis van de sensorische informatieverwerking en
de relatie met de door Sarkow te leveren producten. Je vertaalt de individuele beperkingen van een cliënt
naar een haalbare oplossing en bent alert op het aanbieden van aanvullende opties. Hiervoor voer je
overleg met opdrachtgevers, therapeuten, cliënten en collega's.
Van je adviezen maak je heldere rapportages. Verbetervoorstellen signaleer je en stem je af met je
collega's.
Daarbij voer je de volgende werkzaamheden uit:
• Analyseren van problematiek bij de gebruiker en aandragen van voorstellen;
• De meest optimale voorziening en daarmee oplossing selecteren voor de klant;
• Bedenken en bepalen van alternatieve oplossingen voor de klant;
• overdragen van informatie om een optimale voortgang te waarborgen;
• Het opstellen van productadviezen;
• Input leveren voor het commerciële beleid;
• Het volgen van de marktontwikkelingen.
Tot jouw werkzaamheden behoren verder:
 Onderhouden van contacten met bestaande relaties;
 Uitvoeren en verwerken van passingen;
 Je bent verantwoordelijk voor een juiste en overzichtelijke administratieve afhandeling van je
werkzaamheden en je werkt volgens de gestelde doorlooptijden en contractafspraken;
 Aanwezig zijn op beurzen en congressen.

Functie-eisen:
Onze eisen
 Je bent in bezit van rijbewijs B;
 Je bent BIG geregistreerd of ingeschreven in het kwaliteitsregister;
 Daarnaast ben je klantgericht, met een commercieel inzicht, ben je flexibel en zet je kansen om in
mogelijkheden;
 Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in spraak en schrift.
Onze wensen
 Je vindt het niet erg om voor een groep mensen een demonstratie/workshop te geven;
 Je hebt affiniteit met de doelgroep en je beschikt over goede adviserende, communicatieve en
sociale vaardigheden;
 Je beschikt over kennis van het houdings- en bewegingsapparaat in de bovenste extremiteiten of
bent bereid hierover te leren;
 Je beschikt over (basis)kennis van de sensorische informatieverwerking of bent bereid hierover
te leren;
Wie ben je?
Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren vragen wij:
 Hbo-opleiding voor ergotherapie, logopedie of fysiotherapie;
 Affiniteit met de doelgroep en werken in de dienstverlenende sector;
 Leergierig m.b.t. sensorische informatieverwerking en werken met armondersteuningen en
eethulpen;
 Klantgericht; een goede balans vinden tussen de wensen van de klant en onze mogelijkheden;
 Communicatief vaardig; zowel naar collega’s als naar klanten van alle leeftijden en met diverse
problematiek;
 Empathisch vermogen; inleven in de behoeften van de klant. Situaties aanvoelen en hierop
kunnen inspelen;
 Proactieve instelling;
 Professionele en integere houding; als adviseur buitendienst ben je het gezicht van het bedrijf. Jij
bent degene die de klanten zien en dus het visitekaartje van het bedrijf.
Wat kan je van ons verwachten?
Sarkow is gevestigd in Leusden en heeft een platte organisatie. Je gaat samenwerken met een klein team
van enthousiaste collega’s, waar je gestimuleerd wordt in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.
De eerste periode zal in het teken staan van kennis vergaren en het bekend worden met de producten. Wij
bieden een passend salaris afgestemd op je functie, ervaring en prestaties. Ruimte voor initiatief en
nieuwe ontwikkelingen, interne opleidingsmogelijkheden, begeleiding en kennis overdragen naar
collega's en of professionals uit het veld.
Sollicitatie procedure
Denk je dat deze functie je op het lijf geschreven is, reageer dan voor 31 januari 2019.
Stuur je CV en motivatie naar anouk@sarkow.nl of per post naar Sarkow b.v., Klokhoek16B, 3833GX
Leusden.

