
 

 
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 zijn regelmatig op zoek naar kandidaten voor de functie van 
 

PRODUCTIE MEDEWERKER 
(parttime of fulltime / Standplaats Raalte) 

 
De functie 

 In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan ons productieproces van genees- en 
verzorgingsmiddelen en/of voedingsproducten voor huisdieren.   

 
 Aan de productielijn(en) verricht je werkzaamheden zoals: afvullen, inpakken, etiketteren en 

palletiseren. Daarnaast verzamel je de te gebruiken materialen die nodig zijn voor de productie en 
zet je deze gereed.  Ook administratieve taken horen bij de functie, zoals het invullen van 
logboeken, logistieke bonnen, productiedocumentatie etc.  

  
 Kortom: een heel veelzijdige functie! 

 
Profiel kandidaat  
Wij vinden het vooral heel belangrijk dat je enthousiast bent en het belang van samenwerken inziet. 
Je bent woonachtig in de driehoek Apeldoorn/Zwolle/Almelo en je vindt het niet erg om in 
ploegendiensten te werken. Heb je enige affiniteit met techniek dan is dat een absolute pre! 
 
Bij gebleken geschiktheid bestaat er zelfs de mogelijkheid om op den duur door te groeien binnen 
onze (productie)organisatie. 
 
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.  
 
Naast een marktconform salaris, ontvang je in de ploegendienst bovenop je salaris een 
ploegendiensttoeslag (15% bij 2-ploeg en 25% bij 3-ploeg!) 
 
Info  
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan pas jij wellicht bij Beaphar! Voor deze functie werken wij 
samen met Tempo Team, voor meer informatie klik hier.  
Zie ook dit leuke filmpje om een indruk te krijgen over het werken bij Beaphar! 
 
Maar ook bellen, e-mailen of Whatsappen is mogelijk: 
Tel: 038-4261999 
E-mail: recruitment.noordoost@tempo-team.nl 
Whatsapp: 06-12165218 
 
 

https://www.tempo-team.nl/vacatures?zoekterm=beaphar&locatie=&afstand=10
https://www.youtube.com/watch?v=leAAGjhnvGU&t=3s
mailto:recruitment.noordoost@tempo-team.nl


 

 


