
   
 

 

 

 
 
Als wereldwijd technologiebedrijf en dienstverlener in de animal health-sector ondersteunt Covetrus 
gezelschapsdieren-, paarden- en landbouwhuisdierenpraktijken. Wij bieden een uitgebreid 
assortiment aan producten, software en diensten waarmee we veterinaire professionals helpen de 
diergezondheid te bevorderen, sterke klantrelaties te onderhouden en een goed financieel resultaat 
te behalen. Bij alles wat Covetrus doet, staat de dierenarts centraal.  
In 25 landen zetten zich dagelijks ruim 5.000 Covetrus-medewerkers in, om de bedrijfsresultaten van 
zo’n 100.000 dierenartsen en hun praktijken te helpen verbeteren. 
 
In ons Nederlandse salesteam is de vacature ontstaan van: 
 

Accountmanager (veterinaire producten) 
 
Als accountmanager ben jij de belangrijkste schakel voor de dierenartsenpraktijken in jouw regio, die 
je adviseert over het inkopen van een uitgebreid assortiment aan producten, en diensten. Zo kan je 
altijd een oplossing bieden voor hun vraagstukken en is het vanzelfsprekend dat ze voor Covetrus 
kiezen. In deze functie werk je in West Nederland. 
 
 
Jouw opdracht 
- Je bent verantwoordelijk voor de omzet van de klanten binnen het rayon West Nederland en zet 

hierbij al je talenten in.  
- Je ondersteunt praktijken zowel technisch inhoudelijk, commercieel en bedrijfsmatig met alle 

producten en diensten die de groothandel biedt.  
- Je plant zelfstandig je bezoeken en bent zowel commercieel als technisch het eerste 

aanspreekpunt voor de dierenartsenpraktijken. Je zorgt voor relevantie in je bezoek en gaat pas 
naar buiten als je inhoudelijke boodschap is geland en de bestelling is geplaatst.  

- De oren en ogen “in het veld zijn”om verbanden te ontdekken en een belangrijke schakel te 
vormen tussen de leveranciers van Covetrus en de dierenartsenpraktijk.  

- Door middel van jouw netwerk bouw je de marktleiderspositie van Covetrus verder uit.  
- Je stelt de behoeften van jouw klanten centraal, bedenkt oplossingen en maakt voorstellen op 

maat. Hierbij ga je planmatig en gestructureerd te werk. 
- Je analyseert de diverse beschikbare markdata en ontwikkelt op basis hiervan een concreet 

actieplan per praktijk.  
- In nauwe samenwerking met je collega’s van de afdelingen Customer Service, Inkoop, Vet 

Bedrijfsadvies, Marketing en Praktijkinrichting zorg je voor een optimaal advies voor de 
dierenartsenpraktijken over alle ondernemersvraagstukken. 

 
Jouw profiel 
- Een afgeronde WO of HBO opleiding,  diergeneeskunde of HAS is een pre. 
- Minimaal twee jaar werkervaring, dit mag zowel als praktiserend dierenarts zijn alsmede andere 

relevante werkervaring binnen de branche.  
- Je hebt een commerciële insteek, een echte go-getter.  
- Je hebt aantoonbare affiniteit met de veterinaire, medische- en agrarische sector.  
- Je communicatieve vaardigheden en je beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift zijn uitstekend. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
 
 



   
 

 

 

Wij bieden jou: 
- Een zelfstandige en uitdagende functie. 
- Een gedegen onboarding traject. 
- Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 
- Werken in een team van enthousiaste en ambitieuze professionals. 
- Een informeel werkklimaat. 
- Een toonaangevend veterinair bedrijf, deel uitmakend van een internationaal beursgenoteerde 

organisatie. 
- Prima arbeidsvoorwaarden, zoals 36 verlofdagen, diverse collectieve verzekeringen en een bonus 

op basis van doelstellingen en uiteraard een lease-auto. 
 
Meer informatie en solliciteren?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marijn van der Heijden, Director 
Sales & Strategic Procurement via 06-20195003.  Jouw sollicitatie kun je richten aan 
marijn.vanderheijden@covetrus.com  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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