
 

Beaphar is een toonaangevende producent van een zeer uitgebreid assortiment van genees- en 
verzorgingsmiddelen voor kleine huisdieren voor zowel de nationale als de internationale markt. 
 
De producten van Beaphar worden in eigen fabrieken in Nederland en Engeland gemaakt en gaan 
daarna in opslag bij een logistiek dienstverlener in regio Eindhoven. Hier vindt de order verwerking 
plaats en van daaruit fijnmazige distributie naar onze klanten in Noordwest-Europa. Dit zijn 
dierenspeciaalzaken, groothandels, distributie centra van supermarktketens en van de grote online-
shops. Ook leveringen naar importeurs in overige landen in Europa en de rest van de wereld worden 
van hieruit verzonden.   
 
Voor deze logistieke uitdaging zijn wij op zoek naar een: 
 

Distributie & Logistiek Manager 
 (32u – 40u pw) 

 
Functie 
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de inslag, opslag en distributie van voorraad 
eindproduct tot aan aflevering bij onze klanten. Je bent in staat om de vertaalslag te maken van onze 
commerciële doelstellingen naar een efficiënte logistieke structuur. Daarbij is belangrijk dat 
informatiestromen effectief functioneren en dat processen conform GDP-richtlijnen verlopen. Om dit 
te bereiken vervul jij een centrale rol tussen ons hoofdkantoor, onze verkoopkantoren in Europa, 
onze logistiek dienstverlener, maar ook met transporteurs en enkele van onze klanten. Daar waar 
bottlenecks ontstaan in de distributie zit jij er bovenop om problemen op te lossen en structureel te 
verbeteren en zorg je er voor dat de communicatie en samenwerking tussen partijen goed verloopt.  
 
Met oog op de groei van Beaphar anticipeer je ook op toekomstige logistieke vereisten van onze 
(nieuwe) klanten en afzetkanalen. 
 
Je bewaakt de efficiency en kosten van onze distributie. Tot jouw verantwoordelijkheid behoort ook 
het contractmanagement van onze logistiek dienstverlener(s) en de aansturing daar waar dit het 
dagelijkse/operationele niveau overstijgt.  
 
Je rapporteert rechtstreeks aan onze Operational Division Manager. In deze functie ben je 
afwisselend werkzaam vanuit één van onze locaties in (zuid)oost Nederland of ons centrale magazijn 
in regio Eindhoven, daarnaast zal je voor circa 10-20% van je werktijd onze Europese 
verkoopkantoren bezoeken. 
 
Profiel 
Voor deze functie zoeken wij een hands-on kandidaat met een afgeronde HBO/WO opleiding in de 
richting van Logistiek/Supply Chain. Je vindt het prettig om een zelfstandige functie te vervullen, 
maar bent daarnaast ook een teamplayer. Je hebt ervaring in retaildistributie, logistieke 
uitbesteding en met het initiëren en implementeren van logistieke verbeteringen. Kennis en 
ervaring op het gebied van voorraadbeheer en forecasting is een pre.  
 
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling 
als schriftelijk (goede beheersing van andere talen is een pre) en je kan met alle verschillende niveaus 
binnen organisaties communiceren.  
 



 

Daarnaast zijn de volgende competenties op jou van toepassing: stressbestendig, analytisch, klant- 
en resultaatgericht, zelfstarter en goed prioriteiten weten te stellen. 
 
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 uitdagende functie, met ruimte voor eigen initiatief en 
verdere ontwikkeling, tegen een marktconform salaris. 
 
Informatie 
Om een indruk te krijgen van Beaphar verwijzen we je graag naar onze website www.beaphar.nl. 
Voor inhoudelijke informatie over deze functie bel je tijdens kantooruren met Maarten Huis in ‘t Veld  
(Operational Division Manager) op telefoonnummer 0572-348 834.  
 
Interesse  
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om uiterlijk 8 november 
a.s. te solliciteren via onze sollicitatiepagina. Je kan jouw motivatie richten aan Rosemarie Haarman 
(HR Adviseur). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.beaphar.nl/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/145100/apply
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