
 

 
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 BV (hoofdkantoor in Raalte) is Beaphar Nederland B.V. (verkoopkantoor in Hedel) 
verantwoordelijk voor de verkoop van de Beaphar producten op de Nederlandse markt. De verkoop gaat 
voornamelijk via dierenspeciaalzaken en tuincentra.  
 

Voor onze afdeling Verkoop zoeken wij een enthousiaste: 
 

Sales Assistant Key Accounts 
(32-40 uur pw – standplaats Hedel) 

 

De functie 

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het behalen van de salesdoelstellingen van het 

verkoopkantoor. Samen met de Account Manager werk je aan het relatiebeheer bij key-accounts. Je 

hoofdtaken zijn: 

- Opzetten en uitvoeren van maatwerk activiteiten bij key-accounts. Opstellen van promotie-
jaarplannen per account;  

- Communicatie van die activiteiten naar de key-accounts en intern naar Verkoop 
Binnendienst, de Rayonmanagers en afdeling Marketing; 

- Tijdig aanleveren van materialen voor promoties alsook productinformatie en andere 
relevante gegevens; 

- Opstellen en doorvoeren prognoses voor betreffende acties; 
- Voorbereiden en uitwerken van accountgesprekken voor Account; 
- Ontwikkelen en uitwerken van schappenplannen in Spaceman; 
- Mede bijhouden en verwerken van data in ons PIM-systeem; 
- Analyseren van omzetontwikkelingen bij key-accounts en aanbevelingen doen o.b.v.  
       Analyses; 
- Evalueren van successen met als doel deze breder in te zetten; 
- Samen met de Account Manager beheren van het promotie budget. 

 
Profiel kandidaat  

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een afgeronde relevante HBO-opleiding en bij voorkeur 

commerciële/sales ervaring binnen de Retail branche. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en 

mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Je bent zowel analytisch als 

organisatorisch sterk, initiatiefrijk, sociaal vaardig en kunt goed zelfstandig werken. Je hebt een groot 

commercieel inzicht, je bent creatief en klantgericht.   

 

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. 

 

 

 



 

 

Info 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Maike Hooijmaijers 

(Account Manager) op telefoonnummer 073 – 5998 671.  Voor algemene informatie over Beaphar 

verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com.  

 

Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan pas jij bij Beaphar! We nodigen je dan graag uit om uiterlijk 31 

augustus 2020 een sollicitatiebrief met CV te sturen aan 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/164125/apply

