
 

 
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. 
 
 
Wij zijn regelmatig op zoek naar kandidaten voor de functie van 
 

PROCESOPERATOR 
(parttime of fulltime / Standplaats Raalte) 

 
De functie 

 In deze functie ben je een onmisbare schakel in ons productieproces van genees- en verzorgingsmiddelen 
en/of voedingsproducten voor huisdieren.   

 
Je bent verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de verschillende processen en/of 
productiemiddelen en het oplossen van verstoringen en instelling- en afstellingproblemen van machines en 
processen. 
 

 Jouw taken bestaan uit o.a.: 
- Voorbereiden van werkorders; 
- Verzamelen en gereed zetten van de te gebruiken materialen die nodig zijn voor productie; 
- Het opstarten, bedienen en ombouwen van machines; 
- Het signaleren, beoordelen en oplossen van (ver)storingen; 
- Het uitvoeren van onderhoud; 
- Het uitvoeren en het controleren van administratieve handelingen zoals: 

o het registreren en interpreteren van proces en kwaliteitsgegevens 
o invullen logboeken, logistieke bonnen en productiedocumentatie, 
o aantallenverantwoording, 
o bijhouden productieverloop  

- Het opleveren van de lijn nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, gecontroleerd en geregistreerd; 
- Het controleren en vrijgeven van een productielijn (line-clearance); 
- Het kunnen nemen van voortgangsbeslissingen op basis van bekende afwijkingen 
- Het (mede) opstellen van bedienings- en werkinstructies; 
- Het signaleren van mogelijkheden tot verbeteringen en besparingen binnen de werkgebieden en 

machines. 
- Het (mede) indienen van wijzigingsvoorstellen; 
- Het (mede) uitvoeren van kwalificatie/validatie testen; 
- Het (mede) begeleiden van R&D testen en terugkoppelen van bevindingen en advies geven aan R&D; 

 
 Kortom: een heel verantwoordelijke en afwisselende functie! 

 
Profiel kandidaat  
Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een mbo werk- en denkniveau en bij voorkeur met enkele jaren 
relevante werkervaring. Ben je in het bezit van een diploma richting procestechniek dan is dat een absolute 
pre!  
 
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid durft te nemen en het belang van 
samenwerken inziet. Je bent woonachtig in de driehoek Apeldoorn/Zwolle/Almelo en je vindt het niet erg om 
in ploegendiensten te werken. 
 
  



 

 
 
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.  
 
Naast een marktconform salaris, ontvang je in de ploegendienst bovenop je salaris een ploegendiensttoeslag 
(15% bij 2-ploeg en 25% bij 3-ploeg!) 
 
Info  
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan komen wij graag in contact met jou! Je kan jouw sollicitatiebrief + CV 
mailen naar Rosemarie Haarman (personeelsfunctionaris), via r.haarman@beaphar.com.   
 
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan je contact opnemen met Edwin Maatkamp (productiemanager 
food), via telefoonnummer 0572-348 933 of Onno Dik (productiemanager farma), via telefoonnummer 0572-
348 927. 
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