
 

 
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 Product Development & Regulatory Affairs  verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en registratie van diergeneesmiddelen en biociden, zodat deze (wereldwijd) verkocht 
kunnen worden.  
 
Er is een vacature ontstaan voor: 
 

Regulatory Affairs Officer 
(32 tot 40 upw - Raalte) 

  
De functie 

 In deze functie ben je verantwoordelijk voor de registratie en het life-cycle management van onze 
diergeneesmiddelen registraties zodat deze wereldwijd verkocht kunnen worden. Je onderhoudt de 
dossiers van de producten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Hiertoe ontwikkel je in 
samenwerking met zowel je collega’s, registratieautoriteiten als klanten de juiste strategie voor 
deze productregistraties. Bij voldoende kennis en ervaring wordt je  betrokken bij de samenstelling 
van dossiers voor nieuwe diergeneesmiddelen registraties. 

 
 Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

• het actueel en compliant houden van de huidige diergeneesmiddelenregistraties, zowel 
binnen als buiten de EU en hierover kunnen adviseren; 

• de uitbreiding van bestaande registraties naar nieuwe markten; 
• een goede strategie en timing voor het actueel en compliant houden van de geregistreerde 

productinformatie en commerciële communicatie over producten, in nauwe samenwerking 
met collega’s; 

• communicatie met externe partijen zoals de Nationale Competente Autoriteiten en interne 
afdelingen zoals R&D, QA, marketing, farmacovigilantie, productie en supply chain ter 
ondersteuning van een duidelijke, regulatoire strategie; 

• een accurate en systematische administratie van registratiedossiers. 
 

Verder draag je bij aan: 

• de samenstelling en ontwikkeling van registratiedossiers voor nieuwe diergeneesmiddelen;  
• de optimalisatie van deze administratiesystematiek voor de toekomst; 
• de ontwikkeling van Standard Operating Procedures en Werkinstructies binnen het bedrijf 

in het algemeen en Regulatory Affairs in het bijzonder.  
 

Tot slot ben je instaat om goed geïnformeerd te blijven over de laatste ontwikkelingen in 
Regulatory Affairs. 
 
 
Profiel kandidaat  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met een relevante afgeronde (bio)medische, 
farmaceutische, chemische of biologische WO-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar relevante 
werkervaring. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, 



 

zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt uitstekende computervaardigheden en ervaring met 
relevante software programma’s. Je hebt kennis van farmacologie en veterinair medische 
terminologie. Als van zelfsprekend ben je resultaatgericht, analytisch en accuraat. 
 
 
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 € 42.500,- en € 68.000,- op jaarbasis. 
 
 
Info  
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie bel je tijdens kantooruren met Marielle Melchior 
(Teamleader Regulatory Affairs) op telefoonnummer 0572 – 348 834. 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 voor 1 
maart 2021 een sollicitatiebrief met CV te sturen aan Marleen Wolters (HR Advisor), via 
m.wolters@beaphar.com.    
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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