
 

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 is de afdeling Global Brand & Product Management verantwoordelijk voor het volledige 
productmanagement, de productmarketing, productlijnstrategie en daarnaast de lange termijn marktstrategie.    
 
Wij zijn voor onze afdeling Global Brand & Product Management op zoek naar een: 
 
 

Global Marketing Communication Manager 
(32 tot 40 upw – Raalte) 

 
 
De functie 
Als Global Marketing Communication Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en de 
distributie van de offline marketing- en communicatiemiddelen voor internationale product- en 
merkcampagnes en introducties. Deze campagnes worden opgesteld in nauwe samenwerking met 
enerzijds de collega’s binnen Product & Brand Management en anderzijds de (buitenlandse) Beaphar 
verkoopkantoren en onze afdeling Export. Je bent samen met je collega’s van het Global Brand & 
Product Management team verantwoordelijk voor verbetering van de merkprestaties en het 
merkbewustzijn in de afzetmarkt.  
Je belangrijkste taken zijn:      

- samenwerken met Product Management, Brand Management en Digital Marketing om 
brede internationale campagnes op te stellen voor nieuwe producten of restyles; 

- het creëren van offline ondersteunend materiaal voor deze campagnes, introducties of 
restyles, in lijn met de merkrichtlijnen. Zoals: introductie presentaties, product sales sheets, 
POS materiaal, B2B/B2C advertenties, folders en flyers.  

- het coördineren van de distributie van campagnes naar de verschillende landen; 
- het bedenken en coördineren van de uitrol van de offline pakketten voor de internationale 

campagnes;  
- het opstellen van een internationaal marketing plan, gebaseerd op de analyse van de lokale 

marketing plannen (buitenlandse verkoopkantoren) en de behoeftes van onze afdeling 
Export. Daarbij de gemeenschappelijke kansen signaleren en optimalisatievoorstellen doen 
op gebied van inzet menskracht en budget.   

 
 
Profiel kandidaat  

- een afgeronde Hbo-opleiding op gebied van Marketing en/of Communicatie;  
- werkervaring (bij voorkeur) op gebied van B2C-marketing;  
- professioneel, gepassioneerd en gedreven om succesvol te zijn;  
- creatieve denker, ontwerper en schrijver;  
- gedegen kennis van effectieve interne en externe communicatie, massa media, publiciteit, 

adverteren, gemeenschapsrelaties en consumentengedrag;   
- sterk in de schoenen, stressbestendig en communicatief vaardig;  
- in staat om te netwerken, professionele relaties op te bouwen en anderen te 

enthousiasmeren;  
- capabel om projecten te managen en daarbij georganiseerd te werken;  
- perfecte beheersing van de Engelse taal. 

 



 

 
 
 
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: tussen € 3500,- 
en € 5000,- bruto per maand bij fulltime exclusief 8% vakantiegeld.  
 
 
Info  
Voor inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Thomas van Nielandt 
(Head of Product & Brand Management) op 0572 – 348 834. Geen acquisitie a.u.b. 
Voor algemene informatie over Beaphar verwijzen wij je naar onze website www.beaphar.com.  
 
 
Interesse 
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, dan nodigen wij je graag uit om voor 10 augustus 2020 
a.s. jouw motivatie + CV (bij voorkeur beide in het Engels) te sturen naar Marleen Wolters (HR 
Advisor), via onze sollicitatiepagina.  
 
 
 
 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/162520/apply

