
 

 
 
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. 
 
Wij zoeken een 
 

SUPPLY CHAIN PLANNER 
(fulltime / Raalte) 

 
De functie 
In deze functie rapporteer je aan de Supply Chain Manager en maak je onderdeel uit van een team van 5 Supply 
Chain Planners. Je bent verantwoordelijk voor het plannen en optimaliseren van voorraad en productie over een 
aantal schakels in de keten. Jouw werkzaamheden zijn: 
  

- Voorraadbewaking en opstellen van een efficiënte productieplanning. 
- Overleg met productieleiders en laboratorium over de productieplanning.  
- Zorg dragen voor een tijdige aanwezigheid van verpakkings- en hulpmaterialen. 
- Inzetten van afroeporders en raamcontracten. 
- Checken van tekorten en monitoren van leverdata van leveranciers. 
- Communicatie met transporteurs over de transportplanning. 
- Optimaal inrichten en onderhouden van planningsysteem en parameters. 
- Signaleren en implementeren van verbetermogelijkheden. 
- Opstellen van rapportages. 
- Deelnemen aan diverse (LEAN) projecten. 

 
Als Supply Chain Planner bij Beaphar werk je in de volle breedte van het vakgebied. Je krijgt alle ruimte en support 
om zelfstandig de volledige productieplanning op te stellen voor één of meerdere productieafdelingen van 
Beaphar. En je hebt veelvuldig contact met de medewerkers van de productieafdeling.  
 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een kandidaat op HBO werk- en denkniveau. Je hebt goede kennis van het Microsoft Office Pakket 
en je hebt kennis van ERP-systemen (wij werken met QAD). Ervaring als productieplanner is een pre. Maar ook 
schoolverlaters met een opleiding in de juiste richting (bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde of Logistiek & 
Economie) nodigen wij van harte uit te solliciteren.  
 
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als 
schriftelijk. Je staat stevig in je schoenen, je kan snel schakelen en je houdt ervan om pragmatisch en hands-on 
te werken. Maar tegelijk vereist jouw taak dat je van nature analytisch en nauwkeurig bent. Als jij de meerwaarde 
van samenwerken inziet voor het behalen van onze doelen, dan pas jij bij Beaphar.  
 
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 Arnold Oostebrink (Supply 
Chain Manager) op telefoonnummer 0572 – 348 910.  
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com.  
 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
15 maart a.s. een sollicitatiebrief met CV te sturen aan Rosemarie Haarman (HR Adviseur), via onze 
sollicitatiepagina.  
 
Indien wij voor 15 maart a.s. een goede kandidaat hebben gevonden, zullen wij de vacature voortijdig sluiten.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.beaphar.com/

