
Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:

Wil jij jouw commerciële talenten inzetten voor een ijzersterk merk? Dat kan!

matrixmembers.nlmatrixfitness.nl

Accountmanager Care  – België

Wie is Matrix Fitness?
Matrix Fitness is gevestigd in Houten en de snelst groeiende leverancier van professionele fitnessapparatuur in Nederland. Matrix toestel-
len vind je bij fitnesscentra, fysiotherapeuten, in het onderwijs, bij de brandweer maar ook topsporters trainen op onze apparatuur. Sluit jij 
aan bij ons team, dan kun je rekenen op een informele werksfeer met ruimte voor gezellige, sportieve en inspirerende bijeenkomsten. En 
kijk niet raar op als je regelmatig een topsporter ons kantoor ziet binnenstappen! 

Jouw sportieve uitdaging:
Vanuit deze rol ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van ons verticale segment. Dit segment richt zich op de topsport, 
(para)medische markt, overheid, scholen, particulieren en bedrijven. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat onze producten in de 
markt succesvol worden uitgebreid in gans België. Dit doe je o.a. door het actief benaderen van prospects en het adviseren van een di-
versiteit aan ondernemers over hun business model. Je werkt hiervoor intensief samen met de afdeling Sales Support en met je collega’s 
van marketing organiseer je diverse klantenevenementen.

Kortom, een uitdagende en afwisselende baan!

De ideale kandidaat? 
• heeft aantoonbare commerciële ervaring;
• heeft idealiter een opleiding en werkervaring in de kinesitherapie; 
• beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal 

uitstekend, zowel in woord als geschrift; 
• is assertief, durft te acquireren, te adviseren en te verkopen;

• is klantgericht, georganiseerd en denkt in oplossingen;
• gaat ervoor en bezit de mentaliteit van een topsporter; 
• werkt autonoom, maar is ook zeker een teamplayer;
• is woonachtig in de regio Brussel en in het bezit van rijbewijs B.

Je kunt bij ons rekenen op…  
• een vaste functie binnen de snelst groeiende 

fitnessorganisatie van de Benelux;
• een interessant salarispakket, inclusief extralegale voordelen 

zoals een bonusplan, GSM, laptop, wagen en tankkaart;

• vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis 
van onze Matrix Mentaliteit;

• gratis fitnessfaciliteiten;
• een inspirerend en enthousiast team.

Ja, ik wil deze baan!  
Ben jij een spontane, enthousiaste doorzetter die samen met je collega’s de markt in België verder wil uitbouwen? Wil je graag jouw talenten 
inzetten binnen een internationale, dynamische omgeving, waar jij het verschil kan maken en waar geen dag hetzelfde is? Dan nodigen 
we je van harte uit om te solliciteren! Vertel waarom je graag voor Matrix Fitness komt werken en welke relevante ervaring je voor deze 
functie meebrengt.

We ontvangen jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk via hrm@matrixfitness.nl. Voor vragen omtrent de vacature, neem contact 
op met Kitty Staal of Willeke van Beugen via telefoonnummer +31 30 2445435. 
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