
 

 

Commerciële en sociale New Care Consulent met zorg affiniteit gezocht! 

 

 

Uw ZorgCompaan BV 
Uw ZorgCompaan is een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in aupairzorg. Aupairzorg houdt 
in dat de zorgverlener bij een cliënt inwoont en op afgesproken tijden zorg verleent. De 
zorgverleners komen uit Midden-Europese landen en worden zorgvuldig door ons geselecteerd en 
gescreend. 
 

Resultaatgebied 
Sales en acquisitie 
 

Taken 
Als New Care consulent ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe cliënten. Hierbij komen 
verschillende taken kijken. Zo benader je nieuwe klanten en houd je contact met hun. Dit wordt 
gedaan door het administreren van cliëntencontacten en het verzorgen van follow ups gedurende 
het salesproces. Andere taken zijn: 

• Schrijven van offertes; 

• Signaleren van alternatieve afzetmarkten; 

• Opstellen van een verkoopplan. 
 
Bij deze taken behoren de volgende gewenste competenties met de daarbij horende 
gedragsvoorbeelden: 

• Initiatief. Als New Care consulent ben je assertief en handel je uit jezelf. Je zoekt actief naar 
kansen en mogelijkheden die de dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast creëer je 
openingen en kansen in een gesprek om voordeel te behalen. 

• Overtuigingskracht. Als New Care consulent straal je enthousiasme en flair uit. Het is 
belangrijk dat je argumenten verwoordt op een voor de doelgroep aansprekende manier. Zo 
hanteer je een mix tussen zakelijke argumenten, humor, relativering en begrip voor de 
situatie van de ander. Je anticipeert op de twijfels van een ander en weet deze adequaat te 
weerleggen. Daarnaast laat je de ander de mogelijkheden en de voordelen van de 
voorstellen inzien, geloof je in de eigen voorstellen en straal je dit uit. 

• Commercieel vermogen. Als New Care consulent is het belangrijk dat je geloofwaardig 
overkomt en een goede sfeer kan creëren om tot kopen te verleiden. Hiervoor is het 
belangrijk dat je belangstelling toont voor de klant en de eisen en wensen van de klant kan 
omzetten in overtuigende verkoopgerichte acties. Om te klant te overtuigen voer je 
zelfstandig (complexe) verkoopgesprekken. Daarnaast ken je de financiële consequenties van 
commerciële voorstellen. 

• Mondelinge vaardigheid. Als New Care consulent ben je mondeling erg vaardig en wordt 
je stem goed benut (volume, intonatie). Je spreekt correct Nederlands, gebruikt korte en 
krachtige zinnen, articuleert duidelijk en geeft uitleg in heldere bewoordingen die voor 
anderen goed te volgen zijn. Dit wordt toegepast door het taalgebruik aan te passen aan het 
niveau van anderen. Zo gebruik je voorbeelden die aansluiten bij de doelgroep en die het 
betoog duidelijker maken, zo ben je in staat om een complex verhaal te vereenvoudigen 
zodat het voor iedereen te volgen is. 

• Sociabiliteit. Als New Care consulent beschik je over brede kennis van uiteenlopende 
onderwerpen. Je stapt gemakkelijk en met plezier op anderen af en maakt makkelijk contact. 
Je houdt gesprekken op gang en aarzelt ook niet om anderen te benaderen met vragen of 
verzoeken. 

 



 

 

• Inlevingsvermogen. Als New Care consulent beschikt je over een sociale antenne en 
zelfinzicht. Je anticipeert op mogelijk reacties van eigen gedrag, handelingen en 
opmerkingen. Zo maak je het anderen gemakkelijk om delicate kwesties en gevoelens 
bespreekbaar te maken. Je begrijp wanneer iets pijnlijk is voor de ander en laat dit blijken 
door er iets over te zeggen of juist niet. 

 

Verder bieden wij: 
• Tijdelijk contract (12 maanden), met kans op verlenging; 

• Een salaris gebaseerd op de CAO VVT (functiegroep) FWG 45; 

• Auto van de zaak; 

• Laptop; 

• Mobiel; 

• Uitstekende provisie regeling; 
 

Voor vragen kun je contact opnemen met Liselotte Nellestijn New Care Coördinator: 
liselotte@uwzorgcompaan.eu  
 
Interesse? Solliciteer dan nu! 
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