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Bingli is een digital health start-up gevestigd in Antwerpen. Bingli heeft recent €5.4 

miljoen financiering ontvangen en won reeds enkele prijzen: Best start-up Belgium (2018), 

deelnemer Technology Fast50 & Winnaar Rising Star Award Deloitte (2021),… Op basis van 

Artificiële Intelligentie wordt, voorafgaand aan de medische consultatie, een digitaal 

medisch interview bij de patiënt afgenomen. Bingli stelt hierna een uiterst nauwkeurige 

differentiële diagnose voor aan de arts om de klinische besluitvorming te ondersteunen. 

Deze innovatieve toepassing bouwt mee aan een kwalitatievere en efficiëntere consultatie, 

brengt terug meer empathie in de zorg en creëert meer comfort voor de patiënt. Bingli 

werkt samen met artsen, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven. Het medisch interview 

werd op vandaag reeds door méér dan 750.000 patiënten gebruikt.  

Bingli is sterk aan het groeien en heeft een ambitieus toekomstplan op tafel liggen. Voor 

de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een (m/v/x): 

 

Medisch afgevaardigde regio Vlaanderen (NL) 
 

 

Takenpakket 

- Je bent de cruciale link tussen Bingli en de huisartsen die je bezoekt.  

- Je gebruikt je overtuigingskracht en je medische kennis om Bingli te promoten.  

- Je brengt kennis op een gestructureerde, duidelijke en overtuigende manier over. 

- Je bouwt vertrouwensrelaties uit met de huisartsen in de Vlaamse regio.  

- Je ondersteunt klanten met hun onboarding. 

- Je staat in voor prospectie en actief benaderen van potentiële klanten alsook het 

onderhouden van reeds actieve klanten, en volgt hen nauwgezet op. Je zorgt hierbij 

voor een goede dekking en frequentie. 

- Je neemt extra acties om het klantennetwerk verder uit te breiden. Je organiseert 

bijvoorbeeld events voor huisartsen (sponsorships, wetenschappelijke meetings,…) 

en woont deze bij.  

- Je stelt actieplannen op om vooropgestelde objectieven te bereiken. 

- Je verwerkt en analyseert de feedback van de dokters, verzamelt data over je 

bezoeken en rapporteert hierover op regelmatige basis.  

- Je neemt deel aan interne meetings van Bingli (team meetings, seminaries, cycle 

meetings,…).  

- Je bouwt mee aan de groei en toekomst van Bingli. 
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Profiel 

- Je beschikt over een Bachelor of Master diploma. 

- Je hebt bij voorkeur een achtergrond gerelateerd aan de gezondheidszorg, of een 

ervaring in de (bio)medische/farmaceutische sector.  

- Je bouwde reeds enkele jaren ervaring op in sales. 

- Je beschikt over sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. 

- Je bent positief ingesteld, leergierig, klantgericht en flexibel. 

- Je hebt een ondernemende mindset en bent gedreven om KPI’s te behalen. 

- Je beheerst de Nederlandse taal en kan je vlot in het Engels uitdrukken. Kennis van 

het Frans of Duits is een pluspunt. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 

Aanbod 

- Een uitdagende job in een sterk groeiende omgeving met mogelijkheid tot 

uitbreiding van je takenpakket en verantwoordelijkheden.  

- Je draagt bij aan de groei van een start-up en de gezondheidszorg van de toekomst. 

- Je komt terecht in een dynamisch team waar teamwerk en ontwikkeling centraal 

staan. Bovendien kan je rekenen op veel plezier en regelmatige team events! 

- Een competitief salaris met bedrijfswagen, extralegale voordelen en een 

thuiswerkbeleid.  

 

Vragen of interesse? 

Contacteer ons via jobs@mybingli.com 
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