
 
 

 
 
Vanwege nieuwe ontwikkelingen en de toenemende vraag naar onze innovatieve producten zijn wij op zoek naar 
een: 

 

Professional service medewerker 

Ophtecs Europe B.V. maakt onderdeel uit van de Ophtecs Group, welke verder bestaat uit Jenalens, Duitsland 
en Ophtecs Corporation, Japan. Ophtecs Europe B.V. gevestigd in Elst is een producent en distribiteur van 
contactlenzen en ook contactlens vloeistoffen. De productie bestaat uit hoogwaardig kwalitatief op maat 
geproduceerde contactlenzen.  Een team van enthousiaste medewerkers is dagelijks bezig om onze klanten: 
opticiens, optometristen, oogartsen, servicegericht van dienst te zijn in binnen- en buitenland.	
 

Als Professional service medewerker ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van 
bestaande klantrelaties, breng je de producten van Ophtecs Europe onder de aandacht en ben je op de hoogte 
van de marktontwikkelingen om de klant optimaal te ondersteunen. Het betreft een veelzijdige baan in een 
professionele en eigentijdse werkomgeving. Je gaat werken bij een groeiend bedrijf waarin iedereen zijn 
verantwoordelijkheden neemt. Verder is er veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. 

Speerpunten in de functie:  

• Je geeft aanpas adviezen, trainingen en workshops 
• Relatiebeheer, bezoekafspraken maken en opvolgen  
• Het adviseren van klanten vanuit de marktontwikkelingen en hierop anticiperen 

Wat verwachten wij:  

• Een MBO/HBO werk- en denkniveau 
• Diploma Contactlensspecialist en/of Optometrist of studerend hiervoor 
• Je bent klantgericht, proactief, commercieel ingesteld, resultaatgericht en communicatief sterk 
• Het kunnen aanmeten en controleren van contactlenzen volgens de kwaliteitsnormen ter 

ondersteuning van onze (inter)nationale klanten 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
• Je bent stressbestendig en flexibel  
• Affiniteit met Research & Development 

Standplaats/regio  
Je zult grotendeels werkzaam zijn op ons kantoor in Elst (Gelderland) Nederland. 

Is jouw interesse gewekt? Dan zien wij jouw sollicitatiebrief en een recente CV graag tegemoet.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Noritaka via noritaka@ophtecs-europe.com 
 
OPHTECS Europe B.V. 
t.a.v. Personeelszaken 
Marithaime 20 
6662 WD Elst 
of per e--mail noritaka@ophtecs-europe.com 


