
 
 

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 technische dienst verantwoordelijk voor het onderhouden en het  
operationeel houden  van de diverse machines en installaties. Daarnaast heeft deze afdeling tot 
doel het verhelpen van storingen aan machines en/of installaties. De technische dienst is een 
dienstverlenende afdeling. 
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 
richting werktuigbouwkunde  / onderhoud techniek / mechatronica 

(Standplaats Raalte – 32-40 uur per week) 
 

 
De functie 
Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor een optimale technische staat van 
een uitgebreid en technologisch divers machinepark. Dit doe je door het verrichten van 
onderhouds-, reparatie-, aanpassings-, verbeterings- en afstelwerk aan onze diverse machine 
lijnen. Naast uitvoerend werk, begeleid je aannemers en zoek je samen met onze medewerkers in 
productie storingsoorzaken op. Daarnaast ben je in staat om modificaties aan machines en/of 
installaties zelfstandig uit te voeren. Door je brede technische ervaring en inzet maak je ons 
machinepark nog efficiënter, veiliger en draag je bij aan 100% kwaliteit. 
 
Hoofdtaken: 
• Verantwoordelijk voor het verrichten van (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en het 

verhelpen van storingen van mechanische en/of elektrotechnische aard; 
• Opsporen van storingsoorzaken, bepalen van- en indien mogelijk uitvoeren van corrigerende 

acties; 
• Overleggen met medewerkers in productie over de meest efficiënte werkwijze en planning; 
• Het op veiligheid beoordelen van uit te voeren werkzaamheden en betreffende machine; 
• Het uitvoeren van werkzaamheden aan machinelijnen conform geldende bedrijfsregels en 

veiligheidsvoorschriften; 
• Het begeleiden van aannemers en toezien op een veilige en vakkundige werkuitvoering; 
• Het zorgvuldig uitvoeren van werkorders en nauwkeurig administratief vastleggen van 

activiteiten en bevindingen; 
• Ondersteunen van- en kennis overdragen aan andere collega’s en productie operators; 
• Actief deelnemen aan werkoverleggen, veiligheidsstudies en verbetersessies. 

 
De standaard werktijden zijn van 7.30u tot 16.30u. 
Daarnaast wordt er door de Technische dienst, buiten deze werktijden, storingsdienst gedraaid en 
indien noodzakelijk (incidenteel) in ploegendienst gewerkt. De noodzaak is  sterk afhankelijk  van 
de productie druk.  
 
 

 

 
  



 
 
Profiel kandidaat 
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) richting werktuigbouwkunde. Werkervaring in de 
farmaceutische en- of voedingsmiddelen industrie is een pre. Veiligheid staat bij jou hoog in het 
vaandel en goed en netjes werken is voor jou als vanzelfsprekend. Je bent bereid om 
storingsdienst te draaien (uiteraard tegen vergoeding) en indien noodzakelijk ben je ook bereid 
om (incidenteel) in ploegendienst te werken. 
 
Je kunt zelfstandig onderhoud uitvoeren en eventueel mechanische, constructieve  aanpassingen 
uitvoeren waarbij lassen geen enkel probleem voor jou is. 
 
Tevens zijn onderstaande eigenschappen op jou van toepassing: oplossingsgericht, zelfstandig, 
nauwkeurig, communicatief vaardig, klantgericht, hands-on mentaliteit, flexibel en woonachtig in 
een straal van 25 kilometer rondom Raalte. 
 
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. 
 
Info 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Harold 
Nieuwkamp (hoofd technische dienst) op telefoonnummer 06-510 701 02. 
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je naar onze website  www.beaphar.nl. 
 
Interesse? 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om uiterlijk 22 november 
a.s. een sollicitatiebrief met CV te sturen aan Rosemarie Haarman 
(HR Adviseur), via onze sollicitatiepagina.  
 
Ook junior kandidaten nodigen wij van harte uit om te solliciteren! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.beaphar.nl/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/146207/apply

