
 

Account Manager Zuid Nederland 

 

G2 Speech: Doing more with Speech! 

 

G2 Speech levert softwareoplossingen voor verslaglegging op basis van spraakherkenning met een focus op de 

medische markt. Klanttevredenheid staat centraal bij alles wat we doen. We streven voortdurend naar optimale 

oplossingen door ervoor te zorgen dat de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de oplossingen, 

aansluit bij de verwachtingen van onze klanten. 

 

G2 Speech is opgericht in 1998 en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot de meest toonaangevende 

aanbieder van spraakherkenning, digitaal dicteren en workflowoplossingen in de gezondheidszorg. Veel van hun 

oplossingen zijn geïntegreerd binnen het PACS, RIS en EPD. G2 Speech is actief in Nederland, België, 

Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nuenen. G2Speech heeft in totaal 

72 medewerkers in dienst. 

 

De Accountmanager is verantwoordelijk voor de afgesproken kwantitatieve en kwalitatieve commerciële 

doelstellingen op basis van advisering, acquisitie en verkoop in de Nederlandse medische markt. 

 

 
Wat zijn je kerntaken?  

 

▪ Het zelfstandig leggen van contacten met klanten, prospects, influentials en decision makers: 
▪ Onderhouden en beheren van bestaande relaties en uitbreiden van het relatiebestand, uitbouwen van 

contacten binnen klantorganisaties. 
▪ Benaderen van potentiële klanten en acquisitie van nieuwe klanten binnen de doelgroepen van G2 Speech. 
▪ Het tijdig en correct administratief afhandelen van klantbezoeken en bewaken van tijdige nakoming van 

afspraken die uit de bezoeken voortvloeien. 
▪ Het geven van een forecast registratie op basis van omzetverantwoordelijkheid en het maken van 

accountplannen. 
▪ Het signaleren van eventuele knelpunten bij klanten en zorgen voor het (laten) oplossen van deze 

problemen. 
▪ Het deelnemen aan en meedenken over beurzen en overige promotionele en externe verkoopactiviteiten. 
▪ Het opstellen van offertes en actief en succesvol vervolg geven aan uitgebrachte offertes en opvolging 

hiervan. 
▪ Het (mede) signaleren van knelpunten en het doen van suggesties ter verbetering in de advies- en 

verkoopprocessen en bewaken, naleven en controleren van commerciële processen en procedures binnen 
gestelde deadlines. 

▪ Het actief deelnemen aan en inbreng in afdelingsoverleg. 
 

 

  



 

Wat breng je met je mee? 

 

Opleiding en Ervaring: 
 

▪ Hbo werk- en denkniveau. 
▪ Vakgerichte commerciële opleiding of training. 
▪ Kennis van Microsoft Officepakketten. 
▪ Ervaring in de medische (IT) sector is een pré. 
▪ Enkele jaren relevante saleservaring met complexe salesprocessen. 
▪ Bij voorkeur woonachtig centraal in zuid in Nederland. 

 
Attitude/competenties: 
 

▪ Commercieel gedreven, winnend op inhoud 
▪ Resultaat en kwaliteitsgericht 
▪ Samenwerker 
▪ Markt- en klantgericht denken 
▪ Onderhandelingsvaardig 
▪ Communicatief vaardig 
▪ Overtuigingskracht 
▪ Impact op mensen en organisaties 
▪ Gedreven 
▪ Empathisch vermogen 
▪ Humor 
▪ Lef en durf 
▪ Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

 

 


