
 
Vetoquinol is een farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in diergeneesmiddelen en reeds meer 
dan 80 jaar actief. Met een directe vertegenwoordiging in meer dan 25 landen, meer dan 
2.000 werknemers wereldwijd en een uitgebreid distributienetwerk is Vetoquinol uitgegroeid 
van een onafhankelijk familiebedrijf tot een ware multinational.  
De veterinaire wereld is aanzienlijk veranderd in de afgelopen 80 jaar en zal ook blijven 
veranderen in de komende jaren. Door ons bedrijf aan te passen aan deze veranderingen 
tracht Vetoquinol een betrouwbare partner te zijn.  
Het beantwoorden aan de dagelijkse behoeften van klanten met innovatieve producten en 
diensten staat centraal hierin centraal. Wij geloven in duurzame relaties, menselijke 
ontwikkeling, in luisteren maar vooral in teamwork met onze klanten, onze partners en onze 
medewerkers. 
 

Daarom zijn wij momenteel op zoek naar: 
 

Solution Implementing Consultant (NL - BE) 
 
De focus van deze functie ligt op het uitbouwen en implementeren van specifieke services 
voor dierenartsen en assistentes (voornamelijk kleine huisdieren). Hiervoor ben je het grootste 
deel van jouw tijd aanwezig in de dierenartspraktijken. Het is een leuke uitdaging met veel 
ruimte voor eigen creativiteit en organisatie.  
 

Functie:  
 Je werkt nauw samen met het sales en marketing team en versterkt elkaar door het 

vinden van nieuwe kansen. 

 Je denkt actief mee met dierenartsen en je weet de juiste oplossingen aan te dragen. 

 Je implementeert deze oplossingen op maat van de klant en stuurt bij waar nodig 

 Je volgt jouw implementaties actief op en houdt hierin een duidelijk overzicht en 
proactieve houding 

 Je respecteert zowel interne als externe afgesproken deadlines 

 Je bent een geboren teamplayer die energie haalt uit zowel samenwerkingen met 

klanten en collega’s alsook uit het individuele voorbereidende werk. 

 Je bent communicatief sterk en actief luisteren is een aangeboren kwaliteit 

 Je bent comfortabel met het geven van voordrachten, presentaties en praktische 

trainingen. 

 Je creëert een partnership met verschillende contacten in de dierenartsenpraktijk 

 Je beheerst het Nederlands en het Engels, kennis van het Frans is een plus. 

 Je bent enorm flexibel om zowel in België als in Nederland te werken en haalt energie 

uit menselijke contacten. 

 Je hebt een gezonde interesse in dieren 

Kwalificaties:  
 Je hebt een diergeneeskundige opleiding achter de rug en/of veel ervaring/affectie met 

de sector. Voeling met en/of praktijkervaring is een voordeel 

 Je hebt een uitgesproken klantgerichte feeling  

 Je bent organisatorisch talent en je past je snel aan 

 Je bent heel communicatief, kan gemakkelijk relaties opbouwen en onderhouden;  

 Je bent proactief, zelfstandig, volhardend en gedreven en een no-nonsense mentaliteit 
spreekt jou aan;  

 Je kunt vlot overweg met gebruikelijke computerprogramma’s (Outlook, Word, Excel).  

Interesse?  
Stuur je cv en motivatiebrief of neem voor verdere vragen contact op met: 
Ruth Thiels (Marketing manager BeNeSca) 
Mobiel: +32 477 50 00 02 E-mail: ruth.thiels@vetoquinol.com  

 


