
 

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. 
 
Binnen Beaphar is de afdeling Global Brand & Product Management verantwoordelijk voor het volledige 
productmanagement, de productmarketing, productlijnstrategie, digital development en daarnaast de lange 
termijn marktstrategie.    
 
Wij zijn voor onze afdeling Global Brand & Product Management op zoek naar een: 
 
 

Product Owner 
(32 tot 40 upw – Raalte) 

 
 
De functie 
Geeft het jou een kick om verantwoordelijk te zijn voor de implementatie en (door)ontwikkeling van 
onze B2B en B2C (E-commerce) platformen? Als product Owner ben je verantwoordelijk voor een 
optimale beleving voor klanten en gebruikers van een aantal platformen van Beaphar. 
 
Je kan hierbij denken aan systemen als CMS, PIM, DAM, e-commerce platformen (Magento 2). Voor 
de ontwikkeling en ondersteuning van de verschillende systemen werken je samen met externe 
stakeholders zoals Guapa E-commerce, InRiver en Canto. Daarnaast onderhoud je nauw contact met 
onze ICT-afdeling. Enige basiskennis van de volgende technische aspecten: HTML5, CSS3, Javascript, 
PHP, MYSQL, PWA is gewenst. Verder ben je medeverantwoordelijk voor ‘third party’ e-commerce 
platformen zoals Amazon, Bol.com en Google solutions.  
 
Je gaat je bezighouden met de implementatie en doorontwikkeling van deze digitale marketing en 
sales applicaties, van begin tot eind. Je hebt hierdoor een prominente rol in de digitale ontwikkeling 
van Beaphar als bedrijf! In een team ontwikkel je technische concepten voor veeleisende digitale 
projecten zoals brand websites, webbased softwareoplossingen en back-end of front-end 
ontwikkelprojecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het hele projectproces, van de 
eerste briefing tot de livegang, in lijn met onze algemene strategie.  
 
Hierbij zijn jouw projectmanagersvaardigheden erg belangrijk. Je brengt wensen en ideeën samen in 
een backlog en bewaakt de realisatie van de nieuwe functionaliteiten of aanpassingen binnen de 
platformen. Uiteraard houd je hierbij rekening met de wensen van de internationale stakeholders en 
de gewenste toegevoegde waarde voor de organisatie. Maar je zet de user experience voorop, want 
de klant staat bij jou op één.  
 
De werkzaamheden hierbij: 

- Het creëren en uitdragen van de strategie en doelstellingen; 
- Het ontwikkelen van nieuwe platformen en optimaliseren van bestaande; 
- Het achterhalen van de behoeften en wensen van de gebruikers, stakeholders en 

organisatie; 
- Het managen en prioriteren van de roadmap en backlog; 
- Het ontwikkelen en onderhouden van productwebsites en webshops met zowel B2C- als 

B2B-oriëntatie op internationaal niveau; 
- Data-analyse: Inzicht geven in prestaties en resultaten van de platformen; 
- Samenwerken met (internationale) externe partners;  
- Kwaliteitsmanagement, evaluatie, succesmeting en rapportage; 



 

- E-commerce strategie vast stellen en advies hierover geven richting onze buitenlandse 
Beaphar verkoopkantoren (Amazon); 

- Online marketing (Google Manufacturer, Shopping, Analytics etc.); 
- Product Information Management. 

 
Profiel kandidaat  
Voor deze uitdagende baan zijn wij op zoek naar een expert op het gebied van online experience met 
een relevante hbo-opleiding in de richting van communicatie, marketing of bedrijfskunde en 3-5 jaar 
ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt goede kennis van agile projectmanagementmethodes 
zoals Scrum en affiniteit met IT en innovatie. Organiseren zit in je bloed en je werkt  gestructureerd. 
Je kan aan meer dan één project tegelijk werken zonder de helicopterview te verliezen. Je denkt 
analytisch, analyseert prestaties en kan beslissingen nemen op basis van die analyse. Je staat sterk in 
je schoenen, bent stressbestending en werkt doelgericht. Je hebt zeer goede communicatieve 
vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels, Duits is een pré. 
Kortom: met jouw richtinggevende en coachende vaardigheden ben je in staat anderen te motiveren 
en te enthousiasmeren! 
 
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. 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, tegen een marktconform salaris: tussen € 
3200,- en € 4500,- bruto per maand bij fulltime exclusief 8% vakantiegeld. Zie jij jezelf in deze rol, dan 
maken we graag kennis met jou! 
 
Info  
Voor inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Marlies Nijmeijer (Global 
Digital Communication Manager) op 0572 - 348842. Geen acquisitie a.u.b.  
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je naar onze website www.beaphar.com.  
 
 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om voor 6 september a.s. 
jouw motivatie + CV (graag beide in het Engels) te sturen naar Marleen Wolters (HR Adviseur), via 
onze sollicitatiepagina.  
 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/165215/apply

