
Vroedvrouw v/m/s – Doel Medische bezoeken

Bij Lansinoh hebben we een passie voor borstvoeding en zijn we toegewijd aan het ondersteunen van moeders en

zorgverleners. Wij creëren en leveren producten van hoge kwaliteit waarop moeders kunnen vertrouwen tijdens de

borstvoeding.

Ons merk, dat in 2017 in Frankrijk en de Benelux werd gelanceerd, heeft al meer dan 65% marktaandeel in handen met zijn

hoofdprodcuten. We nodigen je uit om deel uit te maken van dit succes en uw eigen bijdrage bij te leveren.

Wij zoeken voor Vlaanderen een vroedvrouw (v/m/s) of lactatiekundige die zijn/haar carrière een nieuwe impuls wil

geven. Wij bieden u de kans om toe te treden tot de Lansinoh-groep en deel te nemen aan de ontwikkeling van ons merk bij

gezondheidsprofessionals en meehelpen de voorschriften op te maken / voorschrijven.

De functie staat open voor een deeltijds contract (50% op basis van 39 uur), waardoor u de rest van de week uw beroep kunt

blijven uitoefenen.

U hecht aan menselijke waarden en gaat graag met mensen om? Wilt u diversiteit in uw dagelijkse beroepsleven? Er wacht u

een stimulerende en lonende opdracht!

De opdrachten:

• Een echte ambassadeur van het merk zijn bij professionals in de gezondheidszorg in uw sector, ter ondersteuning van het

voorschrijven en aanbevelen van onze producten aan consumenten (moeders, jonge ouders, enz.)

• Het netwerk van zorgverleners ontwikkelen (ziekenhuizen, kraamklinieken, privéverloskundigen, IBCLC's, enz.) door onze

producten voor te stellen en hen uw steun, kennis en advies te geven over borstvoeding en postnatale zorg.

• Kraamafdelingen bezoeken, discussie- en opleidingssessies met de teams organiseren en geschikte producten voorstellen.

In staat zijn om uw kennis over borstvoedingmet zoveel mogelijk mensen te delen (professionals en particulieren).

• Zorgen voor een regelmatige rapportering van uw activiteit om uw resultaten beter te beheren. Je wordt ondersteund

door de sales manager in je leerproces en werkt binnen een zorgzaam en gepassioneerd team.

Het ideale profiel?

• Gezondheidsprofessional opgeleid in borstvoeding

• Interesse in en kennis van borstvoeding

• Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden (assertiviteit, positieve ingesteldheid, teamverband)

• Kennis op een efficiente en enthousiastemanier overbrengen

• Vermogen om te werken in een multiculturele omgeving

• Strikt/ veelzijdig en autonoom

• De waarden loyaliteit, vertrouwen en optimisme delen

Functie te vervullen vanaf maart 2023 op permanente deeltijdse basis (50% op basis van 39 uur).

→ Stuur uw sollicitatie (CV + motivatiebrief) naar sebastien@lansinoh.be

Bruto jaarsalaris “deeltijds contract” volgens profiel: tussen 20 K€ en 22 K€.
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