
 
 
 
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. 
 
De afdeling ICT is opgedeeld in 2 onderdelen: techniek en functioneel applicatiebeheer (FAB). 
ICT-FAB is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van alle applicaties. Het beheer van 
(master)data is hier een onderdeel van. De afdeling ICT levert haar diensten aan alle vestigingen 
van Beaphar, zowel nationaal als internationaal. ICT opereert vanuit het hoofdkantoor in Raalte.  
 
Wij zijn voor onze afdeling ICT-FAB op zoek naar een  
 
 

Database Beheerder 
fulltime – standplaats Raalte 

 
 
De functie 
In deze functie ben je, samen met een directe collega, die ook als back-up optreedt, 
verantwoordelijk voor het functioneel databeheer. Je hoofdtaken zijn: 

• Het invoeren, onderhouden en up-to-date houden van data (in de breedste zin van het 
woord) in de centrale artikeldatabase van ons ERP-systeem QAD en aanverwante 
systemen. 

• Dagelijkse controle op de gegevensoverdracht tussen de diverse systemen. 
• Aanmaken klanten/leveranciers in QAD. 
• Fungeren als intern en extern aanspreekpunt op het gebied van databeheer. 
• Nauw samenwerken met collega's van andere (internationale) afdelingen.   

 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een Database Beheerder met een afgeronde opleiding op MBO (niveau 4) / HBO-
niveau met bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie in een 
productiebedrijf. Je hebt affiniteit met applicaties en bedrijfsprocessen. Daarnaast beschik je over 
goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als 
schriftelijk. Beheersing van de Franse en/of Duitse taal is een pre. 
 
De invoer van (master)data is een proces waarbij veel afdelingen betrokken zijn. Het is daarom 
belangrijk dat je het overzicht behoudt, goed kunt analyseren en weet hoe diverse afdelingen 
(o.a. productie, verkoop, logistiek, financiën en planning) en structuren in elkaar zitten. Je vervult 
hierbij een adviserende rol. 
 
Als persoon ben je nauwkeurig en efficiënt. Maar ook proactief, analytisch, klant- en 
servicegericht. Tenslotte is goede kennis van het MS Office pakket vereist. 
 

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 
Erwin Kaal (ICT Manager) op telefoonnummer 0572-348 834.  
 
 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om, zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 4 februari 2018 een sollicitatiebrief en CV achter te laten via onze 
sollicitatiepagina t.a.v. Marleen Wolters (Personeelsfunctionaris).  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 

http://www.beaphar.nl/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/94422

