
 

 
Beaphar is een toonaangevende producent  van een zeer uitgebreid  assortiment van genees- en 
verzorgingsmiddelen voor kleine huisdieren voor zowel de nationale als de internationale markt.  
 
Heb jij een passie voor online marketing en huisdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Voor verdere ontwikkeling van onze digitale marketingstrategie zijn wij op zoek naar een: 
 

 

Online Marketing Manager 
 (fulltime – Standplaats Raalte) 

 
 
Functie 
In deze nieuwe functie ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van onze 
(internationale) digitale marketingstrategie om zo de online vindbaarheid van ons merk en onze 
producten te verbeteren, uiteraard gesynchroniseerd met onze algemene merkstrategie. Je geeft 
functioneel sturing aan onze digitale marketeers, die werkzaam zijn vanuit onze verschillende 
Europese verkoopkantoren en monitort digitale activiteiten.  
 
Je meet en analyseert de prestaties van onze digitale activiteiten en optimaliseert de 
aanpak/strategie waar nodig. Ook ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van 
onze website www.beaphar.com.  
 
Daarnaast behoren onderstaande activiteiten ook tot jouw takenpakket:  

- Projectleider m.b.t. ontwikkeling en onderhoud van microsites voor onze distribiteurs, 
zodat onze online aanwezigheid in exportlanden wordt vergroot; 

- Het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens m.b.t. online consumentengedrag, 
om deze intern te verdelen en te bespreken met product managers en marketing 
afdelingen; 

- Ontwikkelen van een digitaal marketingplan voor nieuwe producten, welke in meerdere 
landen kan worden gebruikt. Voor implementatie werk je nauw samen met de lokale 
marketeers. 

 
Je rapporteert rechtstreeks aan onze Global Product- and Brand Manager. 

 
Profiel 
Voor deze uitdagende functie zoeken wij een enthousiaste kandidaat met minimaal een 
afgeronde relevante HBO-opleiding met passie voor online marketing en aantoonbare ervaring 
met SEO/SEA en Google online tools, zoals Google Analytics en Google AdWords.  
 
Je hebt circa 5 jaar werkervaring in een online marketingrol binnen een internationale organisatie, 
bij voorkeur in een consumentenmarkt. Daarnaast zijn onderstaande 
eigenschappen/vaardigheden op jou van toepassing:  
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als 

schriftelijk; 
- Goede analytische vaardigheden, met het vermogen om data te vertalen naar concrete acties; 
- Overtuigingskracht, je kan functioneel sturing geven aan onze digitale marketeers; 
- Creatief; 
- Op de hoogte van de laatste trends en best practices op het gebied van online marketing;  
- Passie voor huisdieren.  
 
  

http://www.beaphar.com/


 

 
 
Ons aanbod 
Beaphar is een internationaal familiebedrijf met een informele werksfeer en een no-nonsense 

cultuur, waar aandacht is voor innovatie, maar ook voor (persoonlijke) ontwikkeling. Onze 

medewerkers voelen zich betrokken en zijn trots op onze organisatie. Ook van onze nieuwe 

collega’s verwachten wij dat zij een positieve bijdrage leveren aan de goede werksfeer en gericht 

zijn op (continue) verbetering. Wij bieden een uitdagende functie, met ruimte voor eigen initiatief 

en verdere ontwikkeling, tegen een marktconform salaris. 

Informatie 
Om een indruk te krijgen van Beaphar verwijzen we je graag naar onze website 
www.beaphar.com. Voor inhoudelijke informatie over deze functie bel je tijdens kantooruren met 
Thomas van Nielandt (Global Product- and Brand Manager) via telefoonnummer 0572-348 834. 
 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om een sollicitatiebrief 
+ CV te sturen aan Rosemarie Haarman (Personeelsfunctionaris), via onze sollicitatiepagina.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/80522

