
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streeklaboratorium Haarlem 

De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (hierna: Streeklab Haarlem) is een 
organisatie dat diagnostiek en advies aanbiedt. De ambitie is om state-of-the-art kennis op het gebied van 
infectieziekten, infectiepreventie en laboratoriumtechniek te vertalen in diagnostiek en advies van hoge 
kwaliteit. Het Streeklab Haarlem volgt de wetenschap en technische innovaties op de voet om effectief 
diagnostisch onderzoek te kunnen uitvoeren en zorgverleners te kunnen adviseren over behandeling van 
infectieziekten. 
 
Het Streeklab Haarlem is sterk gegroeid als bedrijf dat streeft naar efficiëntie en professionalisering op het 
laboratorium en hecht een sterk belang aan klantgericht werken en denken. De klantenkring is divers: 
Verschillende zorginstellingen en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en 
verloskundigen. Bij Streeklab Haarlem werken ongeveer 100 medewerkers die allemaal een eigen aandeel in de 
dienstverlening van Streeklab hebben. In de laboratoria werken analisten, artsen-microbioloog, parasitoloog, 
epidemioloog en moleculair microbioloog samen op verschillende vakgebieden: Bacteriologie, Legionella, 
Moleculaire Biologie, Parasitologie en Serologie.  
 
Voor deze processen zijn de ondersteunende teams op het gebied van (wetenschappelijk) Onderzoek en 
innovatie, Logistiek, Accountmanagement, ICT, Kwaliteit, HR en Financiën onmisbaar. Op de werkvloer heerst 
een informele werksfeer waar meedenken en het inbrengen van nieuwe ideeën gewaardeerd wordt. 
 

Ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om blijvend te 
innoveren in de medische zorg. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de 
patiënt in staat om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. De diagnostiek is in de toekomst anders 
dan vandaag door meer technologische mogelijkheden, apparatuur die kleiner en meer digitaal wordt met de 
mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met consultatie. Deze 
ontwikkeling stelt mensen in staat om met behulp van relevante en betrouwbare diagnostische informatie 
samen met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid en ziekte. 
 
 

 
Wij zoeken op korte termijn een 
 

 

Sales Account Manager  
(32-36 uur per week) 

 
 

Als Sales Accountmanager ben je verantwoordelijk voor sales, de nadruk ligt op binnenhalen van 
tenders en het uitbreiden van de klantenkring en dienstverlening van Streeklab. Tevens geef je 
aandacht aan je bestaande klanten. Als sales account manager zorg je ervoor dat je op de hoogte 
bent van de ontwikkelingen in de markt binnen de regio Kennemerland en daarbuiten.  
 
Je bent sterk op de inhoud en streeft daarin naar verbetering en zoekt daarbij samenwerking. 

Daarnaast werk je zelfstandig en proactief en benut jij vanzelfsprekend jouw uitstekende 
communicatieve en analytische vaardigheden die volgens ons onmisbaar zijn. Je bent een echte 

verbinder en weet op creatieve wijze bruggen te slaan tussen de belangen van Streeklab, de 
klanten en andere stakeholders. Je bent gedreven in het opstellen van offertes en het sluiten van 
contracten. En de klantgegevens actualiseer je in het CRM systeem.  
 
Als Sales Accountmanager beschik jij minimaal over de volgende vereisten en 

kwaliteiten:  
 
• HBO opleiding, bijv. richting commerciële economie en bedrijfskunde. 
• Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in commerciële functies, bij voorkeur in commercieel 

laboratorium of gezondheidszorginstelling.  
• Gericht op persoonlijke ontwikkeling en je bent zelfsturend.  
 

 
 



 

Wat bieden we jou? 
 

Een uitdagende functie binnen een team van accountmanagers.  
Bruto maandsalaris tussen € 3.200 en € 4.300,-(afhankelijk van je werkervaring) 
De mogelijkheid om hybride te werken.  
Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% 
vakantietoeslag. Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
Behalve vakantiedagen krijg je ook PLB uren.  
Het betreft allereerst een jaarcontract.  

 
 
Heb je belangstelling? 
Nadere informatie over deze functie kun je verkrijgen bij mevrouw Y. Mooij, HR Manager 
bereikbaar onder nummer 023-5307800. Sollicitaties kunnen, vóór 28 februari 2023, per e-mail 
gestuurd worden naar: personeelszaken@streeklabhaarlem.nl 

 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 
 


