
  
 
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. 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een: 

TECHNISCH OPERATOR 
 (fulltime) 

 

De functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de 
processen/productiemiddelen. Daarnaast zorg je voor het oplossen van (ver)storingen / instellings-
problemen aan machines en processen. 
 

De hoofdtaken zijn:  
- Het verhelpen verstoring / instellingsproblemen aan productiemiddelen; 
- Het repareren van kleine storingen aan de productiemiddelen; 
- Het vervangen van kleine onderdelen van machines; 
- Het uitvoeren van klein onderhoud aan de productiemiddelen 
- Het zelfstandig bedienen en ombouwen van machines; 
- Het communiceren met de technische dienst betreffende storingen van productiemiddelen; 
- Het uitvoeren van de nodige controles aan de hand van vastgestelde procedures; 
- Administratieve verwerking van uitgevoerde taken;  
- Het naleven van binnen de organisatie c.q. afdeling geldende richtlijnen, protocollen, regels en 

procedures, zoals GMP, HACCP, Arbo, HSE en overige werkvoorschriften; 
- Schoonmaken en houden van machines en apparatuur. 

 
Profiel kandidaat 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde kandidaat met een relevante opleiding op VMBO/MBO niveau en 
daarnaast enige jaren relevante werkervaring, bij voorkeur in de farmaceutische en/of voedingsindustrie.  
 
Je hebt duidelijk technisch inzicht. Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen / vaardigheden: 
goed kunnen samenwerken, stressbestendig, discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en goede 
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Ook ben je bereid tot het werken in zowel 
dagdienst, 2-ploegendienst als 3-ploegendienst. 
 
Ons aanbod 
Een uitdagende functie binnen een team met een plezierige werksfeer, een marktconform salaris en prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Info 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan, tijdens kantooruren, contact worden opgenomen 

met Edwin Maatkamp (Productiemanager Food), telefoonnummer 06-512 485 41. Voor algemene 

informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.nl.  

 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om zo spoedig mogelijk een 
sollicitatiebrief met CV per e-mail te sturen aan Rosemarie Haarman (personeelsfunctionaris), via 
r.haarman@beaphar.com.  
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