
 

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. 
 

Binnen de QHSE-afdeling zorgt het laboratorium van Beaphar voor de kwaliteitsbewaking van 
grondstoffen en producten van Beaphar. Daarnaast zorgt het laboratorium voor ondersteuning van 
de R&D afdeling bij de ontwikkeling van nieuwe producten. 
 
Voor ons laboratorium zijn wij op zoek naar een: 
 

CHEMISCH ANALIST 
 (40 uur per week – Standplaats Raalte) 

 

Functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van analyses op grondstoffen, 
halffabricaten en producten. Daarnaast voer je analyses uit ten behoeve van de validatie van 
analysemethoden, validatie van productieprocessen en stabiliteitsstudies. Daarbij gebruik je 
analysetechnieken als gaschromatografie (GC-MS/FID), vloeistofchromatografie (HPLC en UPLC), 
spectrofotometrie (IR en UV/VIS) en diverse nat-chemische technieken. Je werkt uiteraard volgens 
de geldende voorschriften en protocollen die voortvloeien uit GMP richtlijnen. Onderhoud en 
kalibratie van de gebruikte apparatuur behoort ook tot de werkzaamheden. 
 

Profiel 

Voor deze functie zoeken wij een ambitieuze chemisch analist op HBO-niveau. Ervaring op een 
farmaceutisch laboratorium is een pre. Een goede theoretische kennis van de genoemde en in het 
bijzonder de chromatografische analysetechnieken is voor ons een belangrijke voorwaarde. Dat je in 
deze functie nauwkeurig en kritisch bent ligt voor de hand. Daarnaast ben je in staat om onder druk 
goed te presteren, heb je goede communicatieve vaardigheden en heb je een flexibele instelling. 
 
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 en doorgroei, tegen een marktconform salaris. 
 

Info 
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website 
www.beaphar.com. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je, tijdens kantooruren, 
met Berry Jonker (Hoofd Laboratorium) op 0572 - 348 954. 
 
Interesse?  
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om vóór 1 december a.s. 
te solliciteren via onze sollicitatiepagina. Je kan je motivatie en CV richten aan Rosemarie Haarman 
(HR Adviseur), via r.haarman@beaphar.com. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

http://www.beaphar.com./
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/171103/apply
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