
SALES MANAGER 

Sales Manager 
Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor het commercieel resultaat of verkoopresultaat van het bedrijf. Je staat in voor het opmaken 
van budgetten en sales targets die het bedrijf in een bepaald boekjaar moet halen. Daarnaast heb je ook een belangrijke leidende en 
coachende rol voor de commercieel vertegenwoordigers die dagdagelijks klanten bezoeken om de producten van het bedrijf te verkopen. Je 
werkt ook nauw samen met de marketing afdeling om nieuwe producten op een strategisch correcte manier te lanceren. Zelf ben je ook vaak in 
eerste lijn betrokken bij grote verkoopsprojecten aan “key accounts” of de grootste klanten in je portfolio. 

POSITIEF 
- Contact met Key Opinion Leaders (KOL) en 

belangrijke spelers op de markt. 
- Grote deals binnenhalen zorgt voor een 

adrenaline kick. 
- Veel variatie en verantwoordelijkheid. 

NEGATIEF 
- Klant is koning, maar soms stel je een klant 

teleur. Niet leuk, maar wel steeds een 
leerles. 

 
 
 
 

BEN JIJ GESCHIKT 
VOOR DE JOB? 

“Je bent verantwoordelijk voor je eigen divisie en bepaalt zelf de weg die 
je inslaat om het jaarresultaat te halen. Je hebt dus veel vrijheid!” 

Meer weten? Ga zeker eens babbelen met mensen die een commerciële functie uitoefenen. Dat hoeft zelfs 

niet binnen de farmaceutische sector te zijn. De kerntaken, verantwoordelijkheden en kicks in een commerciële 
functie zijn immers in grote lijnen overal dezelfde.   

 
  
       

Administratief 
• Mails klanten 
• Opstellen van commerciële voorstellen 
• Statistische evaluatie van de salesresultaten 
• Periodieke rapportering aan de General Manager 
   en andere management leden 
 

DE TAKEN 

Vergaderen 

Als Sales Manager maak je ook vaak deel uit van het management van een bedrijf. Ook hiervoor 
zijn wekelijkse vergaderingen belangrijk met alle divisies van het bedrijf om bij te dragen aan de 
verdere strategische ontwikkelingen. 

Verder is het opvolgen van mails en telefoongesprekken van klanten van ontzettend groot 
belang om de klant altijd te woord te staan, te helpen bij problemen en commerciële voorstellen 
uit te werken. 

Eén van de laatste belangrijke taken van een Sales Manager is dat je dagelijks de vinger aan de 
pols houdt voor het salesresultaat zodat je iedere maand kan streven naar het 100% vervullen 
van de salestarget. 

In een normale werkweek heb je tal van vergaderingen: 
met grote klanten  
met nieuwe belangrijke prospects om je klantenportefeuille verder uit te breiden. 

Daarnaast besteed je ook voldoende tijd aan je verkoopsteam: 
coachen 
opvolgen  
samen klanten bezoeken om hun verkoopsskills te evalueren en bij te sturen.  

Verkoopsteam 

Management 

Klanten 

Salestarget 

Loon: Aantrekkelijk loon, met variabel 
deel afhankelijk van de prestaties. 
Werkdruk: Fulltime - Wanneer je in 
de sales werkt bezoek je klanten 
tijdens de kantooruren maar ook 
daarbuiten in een meer informele of 
“networking” setting.  

“Een werkdag in de sales eindigt nooit maar 
de adrenaline in de job geeft je daar zeker 

voldoende energie voor!” 

 
 
 

 
Kies altijd voor een sector die je 
boeit en die producten verkopen 
die je interesseren. 50% van de job 
is immers mensen overtuigen, als je 
zelf overtuigd bent van wat je 
aanbiedt is de helft van de job 
reeds gedaan en zal dat zich 
vertalen in je verkoopsenthou-
siasme.  
Ga dus naar websites van bedrijven 
die je aandacht wekken en ga 
praten met hen over de job of job-
opportuniteiten! 

“Een bijkomende economische 
opleiding na een opleiding 

Farmaceutische Wetenschappen is 
van grote meerwaarde wanneer je 

een meer commerciële weg wil 
inslaan. Zowel voor Marketing als 

voor Sales.” 

Leiderschap, teamwork, strategisch 
plannen en organisatie, communicatie 
en onderhandelen.  

 
 
 
 
 

Dit zijn healthcare professionals (HCP), 
veelal artsen, die binnen een bepaald 
vakgebied als absolute experten worden 
beschouwd. Vele artsen wenden zich tot 
deze KOL  voor advies wanneer ze een 
keuze moeten maken tussen verschil-
lende geneesmiddelen bij een pathologie.  

Key Opinion Leaders (KOL) 

Met dank aan: Tieme Leyseele 


