
 

 
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 BV is de afdeling export verantwoordelijk voor de verkoop en distributie van het Beaphar merk 
wereldwijd, daar waar er geen eigen verkoopkantoren zijn. In deze landen werkt Beaphar met haar lokale 
distributeurs. 
 
Wij zoeken een 
 

EXPORT MEDEWERKER SALES BINNENDIENST 
(fulltime / Raalte) 

 
De functie 

 In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het behalen van de salesdoelstellingen van de afdeling 
Export, die bijdragen aan de ambitieuze groeidoelstellingen van de organisatie en de internationale 
naamsbekendheid van Beaphar. Samen met de andere collega’s van het export team ondersteun je de lokale 
distributeurs om de marktgerichte doelstellingen te realiseren. Je werkt vanuit een interne positie nauw 
samen met  de export managers en de contactpersonen van de distributeurs. 

 
Jouw werkzaamheden zijn: 

- initiëren en bewerken van nieuwe en bestaande landen en distributeurs, waarbij de focus ligt op 
Latijns Amerika; 

- in kaart brengen van de nieuwe en bestaande markten (omvang, potentieel, etc.); 
- analyseren van de bestaande en potentiële distributie kanalen; 
- verzorgen van pre- en aftersales activiteiten; 
- verbeteren van de omzet/winst resultaten en het vergroten van het omzetaandeel; 
- voorbereiden van land specifieke productregistraties; 
- opstarten van land specifieke verpakkingen die passend zijn binnen de bestaande cultuur van 

onze distributeurs; 
- voorbereiden en deelnemen aan internationale (vak) beurzen; 
- productdocumentatie en presentaties genereren m.b.v. de verschillende bedrijfssystemen en deze         

verwerken;  
- administratieve ondersteuning bieden aan de afdeling Export. 

 
 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een relevante afgeronde HBO-opleiding (bijv. International 
Business & Languages). Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en 
Spaans, zowel mondeling als schriftelijk. Als van zelfsprekend ben je commercieel ondernemend en creatief. 
Ook heb je affiniteit met internationale handel en daarom dus geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 
Bij gebleken geschiktheid bestaat er de mogelijkheid om binnen enkele jaren door te groeien naar de functie 
van export manager. 
 
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 Günther Varwijk (Export 
Manager) op telefoonnummer 0572 – 348 871.  
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je graag naar onze website www.beaphar.com.  
 
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan pas jij bij Beaphar! We nodigen je dan graag uit om uiterlijk 12 
september a.s. een sollicitatiebrief met CV te sturen aan Marleen Wolters (Personeelsfunctionaris), via onze 
sollicitatiepagina.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 

http://www.beaphar.com/
http://beaphar.onlinevacatures.nl/Vacancy/Postulate/109090

