
 

 
Beaphar is een Nederlandse fabrikant van een uitgebreid assortiment van geneesmiddelen en 
verzorgingsproducten voor huisdieren. Onze kwaliteitsproducten zouden er niet zijn zonder ons team van 400 
medewerkers die ze ontwikkelen, produceren en distribueren over de hele wereld. 
 
 

We zijn op zoek naar een  
 

ASSISTENT HOOFD HUISHOUDELIJKE DIENST & 
SCHOONMAAK 

(standplaats Raalte / circa 20-24 uur per week) 
 

De functie 

In deze functie ondersteun jij ons hoofd HHD & Schoonmaak in diverse werkzaamheden, zoals: 
- Mede zorgdragen voor een goede aansturing van de schoonmaakdienst in productie, 

uiteraard volgens de geldende richtlijnen GMP en HACCP; 
- Ondersteunen en meedenken in verschillende processen/projecten binnen het team, 

waaronder: kleding/materiaal-middelen keuzes etc; 
- Bewaken van voorraad van consumptie goederen en schoonmaakmiddelen; 
- Signaleren van verbeterpunten binnen het team HHD & Schoonmaak. 

 
Naast deze ondersteunende werkzaamheden is een belangrijk deel van jouw werkzaamheden ook 
het mee werken in het team van de huishoudelijke dienst en schoonmaak, de taken die hierbij horen 
zijn: 

- Verzorgen van koffie en thee in de pauzes; 
- Bijhouden van de koffie-automaten (vullen, schoonmaken etc.); 
- Was verzamelen, opbergen etc.; 
- Verzorgen van lunches/vergaderingen/recepties etc.; 
- Schoonmaken van de kantineruimtes en andere aangewezen ruimten (zoals 

kantoren/inventaris productie aan de wanden/ kleedruimten/toiletten /gangen etc.); 
- Aanspreekpunt m.b.t. bij hoogte- en diepte reiniging, maar ook het meewerken tijdens deze 

werkzaamheden. 
 
De werkdagen- en tijden zijn in overleg, maar een deel van de werkzaamheden zal vooral in de 
ochtend en/of avond plaatsvinden. We vragen bij voorkeur enige flexibiliteit in jouw 
beschikbaarheid. 
 
Profiel kandidaat  

Voor deze functie zoeken wij een representatieve en enthousiaste kandidaat, met een hands-on 

mentaliteit, die het leuk vindt om een ‘centraal’ persoon te zijn binnen het team van HHD & 

Schoonmaak. Het is belangrijk dat je goede communicatieve en sociale vaardigheden hebt, maar 

daarnaast steek je ook graag je handen uit de mouwen. Je bent flexibel, stressbestendig, 

oplossingsgericht en hebt altijd een klantgerichte insteek. 

 

Info  

Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan nodigen wij je graag uit om, uiterlijk 21 juli a.s., jouw 

motivatie + CV te mailen naar Rosemarie Haarman (HR adviseur), via r.haarman@beaphar.com.   

 

Voor meer informatie over Beaphar verwijzen wij je naar www.beaphar.nl. Voor inhoudelijke vragen 

over deze functie kan je contact opnemen met Angelique Helmond (hoofd huishoudelijke dienst & 

schoonmaak), via telefoonnummer: 06 - 55 48 96 10. 
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