
 

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. Onze 
kwaliteitsproducten zouden er niet zijn zonder ons team van ruim 400 medewerkers die ze ontwikkelen, 
produceren en distribueren over de hele wereld. 
 

Beaphar productie onderscheidt zich door een grote diversiteit aan productieprocessen. Zo 
mengen en vullen we af vloeistoffen, poeders, pasta’s, maar slaan we ook tabletten en extruderen 
we zowel knaagdiervoerders als vlooienbanden. Dit alles gebeurt op 10 verschillende units en  
zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen.  Om deze units i.s.m. onze unitleiders goed aan 
te sturen zijn we op zoek naar een gedreven   
 

MANAGER PRODUCTIE 
 (40 uur per week – Standplaats Raalte) 

 

Functie 
Als manager productie ben je verantwoordelijk voor het beleid dat er op gericht is om zo efficiënt en 
veilig mogelijk te produceren waarbij de kwaliteit van onze producten, maar ook de 
leverbetrouwbaarheid wordt gewaarborgd. Je draagt zorg voor continue verbetering van 
productieprocessen, zodat de kwaliteit, output, efficiency en de leverbetrouwbaarheid worden 
verhoogd en waar mogelijk kosten worden bespaard. 
 
In de huidige ontwikkelingsfase van Beaphar ligt de nadruk op het vormgeven van operational 
excellence binnen de operationele divisie ten behoeve van verdere productiviteitsontwikkeling en 
middels de invoering van een operations performance programma d.mv. overlegvormen en 
opvolging van performance indicatoren.  Een strategische kijk op inzet van personeel vinden wij zeer 
belangrijk, zodat er een goede aansluiting is op de behoefte aan personele uren en beschikbare 
capaciteit en waarmee rekening wordt gehouden met de duurzame inzetbaarheid op de lange 
termijn. 
 
Je geeft directe leiding aan 6 unitleiders en daarmee indirecte leiding aan circa 100 medewerkers 
werkzaam op onze productieafdelingen. Je rapporteert rechtstreeks aan onze operationeel divisie 
manager. 
 

Profiel 
Om succesvol te zijn als manager productie beschik je over een HBO/WO opleiding richting farmacie, 
levensmiddelentechnologie of technische bedrijfskunde. Je hebt minimaal 8 jaar 
managementervaring in een farmaceutische productieomgeving, heb je daarnaast ook ervaring in 
een food-productieomgeving dan is dat wat ons betreft een pre. Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat je aantoonbare ervaring hebt met  methodieken voor het continu verbeteren van processen 
(Lean, Kaizen), veranderingsmanagement en investeringsprojecten. 
Je bent een  resultaatgerichte people-manager, maar ook zeker een daadkrachtige leider met een 
helicopterview . Als productiemanager ben je een goede organisator, beschik je over goede 
communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels  en heb je het talent om te kunnen 
schakelen op verschillende niveaus. Je bent sterk in het nemen van beslissingen en hebt een sterk 
analytisch vermogen. 
 
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 en doorgroei, tegen een marktconform salaris, tussen € 55.000,= en € 80.000,= 
op jaarbasis. 
 
Info 
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com. 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je, tijdens kantooruren, met Maarten Huis in ’t 
Veld  (operationeel divisie manager) op 0572 - 348 909. 
 
Interesse?  
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om vóór 25 januari a.s. te 
solliciteren via onze sollicitatiepagina. Je kan jouw motivatie  en CV richten aan Rosemarie Haarman (HR 
Adviseur). 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

http://www.beaphar.com./
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/174732/apply

