
  
 
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. 
De verkoop van de producten onder Beaphar merknaam verloopt voornamelijk via dierenspeciaalzaken en tuincentra.  
 
Het assortiment bevat meer dan 500 producten voor o.a. honden, katten, knaagdieren, vogels. Diergeneesmiddelen  
zoals vlooienbestrijdingsmiddelen, ontwormingsmiddelen, oog- en oormiddelen; vitamine- en conditiepreparaten;  
verzorgingsmiddelen als shampoos en overige huid- en vachtverzorgende producten; algemeen hygiënische 
producten en premium voeders voor knaagdieren en vogels. 
Kortom, Beaphar heeft alles wat speciaal is. Speciaal voor uw huisdier. 
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Raalte. Het verkoopkantoor Nederland is gevestigd in Hedel. 
Voor het rayon Noord-Holland zijn wij op zoek naar een  
 

Rayon Manager 
 (fulltime) 

De functie 
De functie betreft een afwisselende en zelfstandige buitendienstfunctie. De klanten die je bezoekt zijn 
hoofdzakelijk dierenspeciaalzaken en tuincentra. Je initieert, intensiveert en onderhoudt contacten met de 
klanten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een optimale uitstraling en verkrijgbaarheid van onze 
producten. Je bewaakt het assortiment in de winkel en zorgt voor uitbreiding van het productenpakket. 
Introducties van nieuwe producten moeten o.a. bijdragen aan verdere uitbreiding van onze positie in de 
dierenspeciaalzaak. Jouw enthousiasme en professionele aanpak bepalen het succes van acties en 
andere promotionele activiteiten. Uiteraard met als uiteindelijke doel de mede door jou zelf opgestelde 
omzetdoelstellingen te realiseren.  
 
Profiel kandidaat 
Voor deze functie zoeken wij een gemotiveerde kandidaat met een relevante commerciële MBO/HBO-
opleiding (aangevuld met sales en/of marketingtrainingen), met enkele jaren verkoopervaring in een 
buitendienstfunctie. Daarnaast heb je de volgende ervaring/eigenschappen: 

• Goede communicatieve vaardigheden 
• Resultaat- en klantgericht  
• Zelfstandig kunnen werken 
• Representatief, daadkrachtig en ambitieus 
• Affiniteit met huisdieren 
• Centraal wonend in het rayon 
• In bezit van rijbewijs B 

 
Ons aanbod 
Beaphar biedt een buitendienstfunctie met een grote mate van zelfstandigheid met uitstekende primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak, onkostenvergoeding etc. Je bent 
werkzaam vanuit huis en hebt regelmatig contact met collega’s op kantoor en de andere 
buitendienstmedewerkers. Je rapporteert aan de sales manager en word lid van een ambitieus en 
enthousiast verkoopteam. 
 
Informatie 
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.nl. Voor 
meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Robert Elfferich (sales 
manager) op 073-5998 645.  
 
Interesse?  
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om uiterlijk 1 oktober a.s. een 
sollicitatiebrief + CV per email te sturen aan Marleen Wolters (personeelsfunctionaris), via onze 
sollicitatiepagina.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.beaphar.nl/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/87598
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/87598
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