
 

 
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. 
 

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de ICT op alle vestigingen van Beaphar in binnen- en 
buitenland.  
 
I.v.m. vervanging van de vertrekkende manager zoeken wij een: 

 

ICT Manager 
(fulltime - Raalte) 

  
De functie 
Als ICT Manager bij Beaphar ben je sterk georiënteerd op de business en heb je een cruciale rol in het 
vertalen van wensen en eisen van de diverse functionele gebieden en de ontwikkelingen uit het 
vakgebied naar wat dat betekent voor ons ICT landschap. Je maakt deel uit van het Management 
Team, draagt de ICT visie uit en zorgt voor draagvlak en energie voor de gewenste veranderingen. 
Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van ICT-systemen en 
infrastructuren van vandaag en in een platte en operationele organisatie als Beaphar is een hands-
on- mentaliteit daarbij een absolute must. 
 
Als ICT Manager geef je enthousiast leiding aan team van 11 personen met daarin functioneel 
applicatiebeheer, technisch beheer, ICT servicedesk, telefonie, security en databeheer.  
Daarnaast manage je de contracten met onze externe partners om zo de regie te behouden. Jij hebt 
dagelijks contact met de bedrijfsvoering en weet als geen ander het overzicht te bewaren van alle 
projecten en verbeterinitiatieven. 
 
De continuïteit van onze ICT-omgeving is in verband met onze productie en verkoopactiviteiten de 
absolute prioriteit. Voor de komende jaren staan grote verbeteringen op de planning, waarbij een 
herziening van het huidige ERP systeem de belangrijkste en meest ingrijpende is. Samen met een nog 
op te zetten projectorganisatie en externe partner, zal de ICT manager hierin een belangrijke rol gaan 
vervullen. Deze (her)implementatie zal een belangrijke stap betekenen in het verder digitaliseren van 
de onderneming. 
 
Als ICT Manager bij Beaphar heb je een unieke kans om op strategisch niveau te opereren en impact 
te hebben op de groei van het bedrijf waarbij je tegelijkertijd nauw betrokken bent bij de dagelijkse 
bedrijfsvoering.  
 
In deze functie maakt je deel uit van het Management Team op het internationale hoofdkantoor van 
Beaphar en rapporteer je aan de General Manager van Beaphar. 
 
  
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met WO werk- en denkniveau en 5 à 10 jaar ervaring als ICT-
manager, bij voorkeur in een internationale productieomgeving. Je hebt een sterke oriëntatie op de 
business, bent resultaatgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het 
Nederlands en Engels. Je hebt ervaring als projectleider/programmamanager en bij voorkeur 
ervaring met ERP implementatie. Je hebt ervaring om de wensen van de business af te wegen en te 
vertalen naar de mogelijkheden van een bestendig ICT landschap. Je hebt ervaring met leveranciers- 



 

en contractmanagement, staat sterk in je schoenen en weet hoe je moet onderhandelen met 
leveranciers en externe partijen.  Als People manager weet je het team te motiveren en te 
begeleiden.  
 
 
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 veelzijdige functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je hebt 
ruimte voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden en kennis. Wij bieden een marktconform salaris: 
tussen € 64.000,- en € 94.000,- op jaarbasis. 
 
 
Info  
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Kornelieke Buchel 

(General Manager) op telefoonnummer 0572 – 348 834. 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 februari 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/175190/apply

