
                                                                            
 

 
 

 

Allround MARKETEER Medical Devices 

 
afwisselende, internationale job in Healthcare & Life Sciences 

 

hands-on – creatief - strategisch  
 
 
Wie we zijn en wat we doen 
Met verschillende bedrijven zijn we wereldwijd actief met ontwerpen, fabriceren en distribueren van producten en 
diensten in Healthcare & Life Sciences. We richten ons op patiëntveiligheid, infectiepreventie, endoscopie en 
validatie. Onze producten en diensten verkopen we direct aan Nederlandse en Duitse ziekenhuizen. 
In andere landen werken we met distribiteurs. 
 
Er liggen mooie kansen en uitdagingen voor ons in een markt die groeit. 
Innovatief zijn is een belangrijk doel, we willen producten verkopen die een zinvolle bijdrage leveren. 
Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol en ook daar liggen kansen.  
 
Wat ga jij doen?  
Als Allround Marketeer ga je invulling geven aan marketing in brede zin. Vanuit je eigen creativiteit en strategie die 
we samen bepalen. Hiervoor werk je met externe marketing specialisten en collega’s die als clinical- of product 
specialist actief zijn. Met je hands-on mentaliteit ga je bouwen. Denk dan aan goede websites en webshops met 
bijbehorende SEO en SEA of e-mailings en advertising op relevante sites.  
Enkele keren per jaar ben je betrokken bij het organiseren of deelnemen aan events. 
 
We zoeken een creatieve, initiatiefrijke en ondernemende marketeer.  
 
Dit is een job voor iemand die echt afwisseling in het werk en een breed takenpakket in marketing zoekt. 
 
De ideale kandidaat 

• heeft ervaring in een marketing functie,  
• is digitaal zeer vaardig 
• heeft affiniteit met Healthcare, Life Sciences en Medical.  
• is hands-on, creatief en initiatiefrijk  
• is een ondernemende, resultaatgerichte en enthousiasmerende collega 
• beschikt over HBO werk- en denkniveau 
• beheerst Nederlands vloeiend in woord en geschrift en heeft een goede beheersing van de Engelse taal. 

 
Wij bieden je 

• de kans om deel uit te maken van een groeiend, innovatief, internationaal actief bedrijf 
• een informeel bedrijfsklimaat waar ruimte is om te ondernemen 
• een markconform salaris, aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

 
Interesse?  
Stuur dan je CV met korte motivatie naar Kees Hoogerheide (DGA), via hoogerheide@endoss.nl  
Meer informatie vind je via www.validoss.nl en www.endoss.nl  
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