
 

 
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 ruim 
400 medewerkers die ze ontwikkelen, produceren en distribueren over de hele wereld. 
 
Binnen Beaphar BV is het team Graphics & Design onderdeel van de afdeling Global Brand & Product 
Management. Graphics & Design produceert de online en offline marketing- en 
communicatiemiddelen voor alle verkoopvestigingen van Beaphar in binnen- en buitenland.  
 
Ter uitbreiding van ons team van 6 personen zoeken wij een: 

 
 

Grafisch Vormgever 
fulltime - Raalte 

  
 
De functie 
Als Grafisch Vormgever ben je o.a. verantwoordelijk voor het vormgeven en wijzigen van artwork 
voor productverpakkingen, aan de hand van een duidelijke briefing en volgens huisstijlrichtlijnen en 
strategie. Onze verpakkingen (voor medicijnen) moeten ook voldoen aan GMP wet- en regelgeving. 
Je maakt de bestanden vervolgens zelf technisch gereed voor drukkers en leveranciers. Naast 
verpakkingen ga je ook POS materiaal maken, in samenwerking met je collega’s van het Marketing 
Team en de collega’s van de diverse verkoopvestigingen. Bovendien ga je je bezig houden met 
videobewerking en/of fotografie.   
 
In deze functie heb je binnen Beaphar uiteraard contact met je zes naaste collega’s en de collega’s 
van het Global Brand & Product Management Team. Maar ook met de afdeling Inkoop, afdeling 
Export en de marketeers van de verkoopkantoren. Externe contacten zijn bijvoorbeeld: ons vaste 
reclamebureau, drukkers en leveranciers van verpakkings- of promotiemateriaal. 
 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een opleiding op grafisch, fotografisch of audiovisueel 
gebied, op MBO of HBO niveau. Bij voorkeur heb je ruime ervaring in het werken met een iMac en 
ben je helemaal thuis in Adobe Creative Cloud. 
Je bent creatief, oplossingsgericht en nauwkeurig. Je bent communicatief vaardig in zowel het 
Nederlands als het Engels. Je kan goed zelfstandig werken maar bent ook in staat binnen een team te 
functioneren. Je weet wat ervoor nodig is om gestelde deadlines te halen, zonder dat het ten koste 
gaat van het eindresultaat.    
 
Ons aanbod 
Beaphar is een Nederlands familiebedrijf dat wereldwijd succesvol is. Bij ons vind je een informele 
werksfeer en een no-nonsense cultuur. Onze medewerkers voelen zich betrokken en zijn trots op onze 
organisatie. Wij bieden een creatieve en uitdagende functie met veel impact. Je hebt ruimte voor eigen 
initiatief en verdere ontwikkeling. Wij bieden een marktconform salaris: tussen € 36.000,- en € 47.500,- 
op jaarbasis. 
 
Info  
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Jolande Wijnen 
(Coördinator Graphics & Design) op telefoonnummer 0572 – 348 838. Geen acquisitie a.u.b.  



 

Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website 
www.beaphar.com.  
 
Interesse? 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om vóór 1 maart 2021 
jouw motivatie + CV te sturen naar Marleen Wolters (HR Adviseur), via onze sollicitatiepagina. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/178031/apply

