
  
 
 
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.  
 
Binnen Beaphar is de afdeling Research & Development verantwoordelijk voor productontwikkeling en de 
registratie van diergeneesmiddelen en biociden.    
 
Ter uitbreiding van het team zoeken wij op korte termijn een: 
 

Regulatory Affairs Officer Biocides 
(40 uur per week – Standplaats Raalte) 

 
De functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor registratie van onze biocide-producten, zodat deze 
(wereldwijd) verkocht kunnen worden.  
De hoofdtaken zijn: 

- Opstellen en onderhouden van registratie- en autorisatie dossiers voor biociden conform actuele 
wetgeving; 

- Actieve rol in het productontwikkelingsproces m.b.t. het verzamelen van dossiergegevens; 
- Beoordelen van toxicologische en eco-toxicologische risico's; 
- Opbouwen en onderhouden van relaties met o.a. registratieautoriteiten; 
- Bijhouden van en inspelen op (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van biocide 

wetgeving; 
- Overleggen met en vragen beantwoorden van de Europese dochterbedrijven. 

 
Profiel kandidaat 
Voor deze functie zoeken wij een gemotiveerde kandidaat met een afgeronde WO-opleiding analytische 
chemie, farmaceutische of biomedische wetenschappen met een chemische specialisatie en enkele jaren 
werkervaring in de regulatory affairs betreffende biocides. Daarnaast heb je de volgende ervaring / 
eigenschappen: 

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, bij 
voorkeur ook in het Frans; 

- Accuraat; 
- Communicatief vaardig; 
- Doorzettingsvermogen; 
- Ervaring met projectmatig werken is een pré; 
- Zowel binnen een team als zelfstandig goed kunnen functioneren. 

 
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 algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.nl. Voor 
meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Kornelieke Buchel (General 
Manager) op telefoonnummer 0572 - 348 834.  
 

http://www.beaphar.nl/


  
 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om, zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk vóór 31 oktober 2017 een sollicitatiebrief met CV per email te sturen aan Rosemarie Haarman 
(Personeelsfunctionaris), via onze sollicitatiepagina.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/88774
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