
 

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. 

 
Op onze productielocatie in Hedel worden onze vogelvoeders (zaden) geproduceerd. Voor deze 
locatie zijn wij op zoek naar een 
 
 

MEEWERKEND TEAMLEIDER 
(Standplaats: Hedel / fulltime) 

 

 

De functie 

In de functie van meewerkend teamleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de 
productiedoelstellingen en het bewaken van de kwaliteit en de kwantiteit. Je geeft leiding aan een 
klein team productiemedewerkers, maar daarnaast werk je zelf ook mee in het productieproces. Je 
rapporteert aan de productiemanager petfood in Raalte. 
 

 De taken bestaan uit o.a.: 
- Het zorgdragen voor juiste registratie en boekingen binnen zowel kwaliteits- als 

productieadministratiesystemen, toezicht en de controle hierop; 
- Het verzorgen van rapportages m.b.t. productievoortgang en periodieke rapportages aan de 

productiemanager; 
- Controleren en vrijgeven van productieadministratie/documenten, werkruimten, 

apparatuur, materialen en verpakt product conform richtlijnen; 
- Verzamelen en gereed zetten van materialen die nodig zijn voor productie; 
- Het doen van verbetervoorstellen m.b.t. product-/ kwaliteit, efficiency, werkwijze en 

voorschriften, middelen en mankracht; 
- Contact onderhouden met het hoofdkantoor in Raalte over o.a. inkoop orders, levertijden, 

bemonstering grondstoffen; 
- Het voorbereiden en begeleiden van (interne) audits en bewaking van de afhandeling van de 

acties en het terugkoppelen van auditobservaties; 
- Het borgen van de productkwaliteit m.b.v. het HACCP kwaliteit- systeem. 

 

 

Profiel kandidaat  

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste kandidaat met minimaal een mbo werk- en 

denkniveau en met relevante werkervaring in een HACCP-werkomgeving. Je hebt ervaring met 

leidinggeven, goed technisch inzicht, oog voor efficiency en een goed kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast 

kan je je eigen werk, maar ook dat van anderen, goed plannen en organiseren en heb je een goed 

probleemoplossend vermogen. Bij voorkeur ben je in het bezit van een geldig hef- en/of 

reachtruckcertificaat. 

 

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 afwisselende functie, met ruimte voor eigen initiatief en 
verdere ontwikkeling, tegen een marktconform salaris. 



 

 

Interesse? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Edwin Maatkamp 

(productiemanager petfood), via telefoonnummer 06 – 30 73 09 20. Voor algemene informatie over 

Beaphar verwijzen wij je naar onze website: www.beaphar.nl.  

 

Heb je interesse in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om uiterlijk 14 augustus 2020 jouw 

motivatie + CV te sturen aan Rosemarie Haarman (HR adviseur), via onze sollicitatiepagina.   

 

 

http://www.beaphar.nl/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/163018/apply

