
 

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. 
 
We zijn op zoek naar een: 
 

Management Assistent 
(32 a 40 upw – Raalte) 

 
De functie 
Als Management assistent bij Beaphar ben je het visitekaartje van de organisatie en de schakel 
tussen het management, diverse afdelingen en Beaphar verkoopkantoren in het buitenland. Als spin 
in het web en organisatorische duizendpoot ben je actief in het organiseren van (meerdaagse) 
evenementen zoals conferenties, bijeenkomsten voor internationale klanten, deelname aan grote 
beurzen en personeelsbijeenkomsten. Je bent sterk in interne communicatie, verzorgt interne 
nieuwsbrieven en zorgt voor het levendig houden van het intranet. Je ondersteunt de directie en 
diverse afdelingen van het hoofdkantoor, verzorgt het travel management en bent verantwoordelijk 
voor een aantal community relations.   
 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een initiatiefrijke persoon met HBO werk- en niveau en bij voorkeur enkele jaren 
werkervaring in een soortgelijke functie binnen een internationale omgeving. Je hebt goede 
communicatieve vaardigheden, beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel 
mondeling als schriftelijk. Ook heb je een goede beheersing van Microsoft Office programma’s en 
Mailchimp. Je houdt van afwisseling, bent graag met meerdere zaken tegelijk bezig en kunt goed 
organiseren. Je bent gewend met vertrouwelijke gegevens om te gaan en werkt nauwkeurig en 
zelfstandig  
 
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 € 3000,- 
en € 4000,- bruto per maand bij fulltime exclusief 8%  
 
Info  
Voor inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Marleen Wolters (HR) op 
telefoonnummer 0572- 348834. 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 vóór 13 juli a.s. jouw 
motivatie + CV te sturen naar Marleen Wolters (HR Adviseur), via onze sollicitatiepagina. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.beaphar.com/
https://beaphar.onlinevacatures.nl/nl/job/161968/apply

