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TEELING PETFOOD ZOEKT EEN  
STAGIAIR/AFSTUDEERDER  

WUR VOOR ONZE NPD-AFDELING 
IN HARDERWIJK 

 
Organisatie 
Teeling Petfood is een groeiende organisatie binnen de Petfood branche. Met onze vier fabrieken in 
Nederland, zijn we actief op het gebied van droog- en natvoer en snacks voor honden en katten. In 
Hoogeveen en Heerhugowaard produceren we natvoer in aluminium cups, in Veenwouden de droge 
brokjes en in Opmeer de snacks. Bij Teeling Petfood kom je in een dynamische omgeving met 
collega’s die samen vooruit willen. Continu streven we naar kwaliteit, efficiency en service waarbij de 
winstgevendheid van zowel Teeling als haar klanten voorop staat. Vooruit willen betekent vooruit 
komen bij Teeling. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling en oog voor talent.  
Zie ook: www.teelingpetfood.com 

 
Wie zoeken wij? 
Deze stage/afstudeerperiode is alleen bedoeld om een project cq theoretisch vraagstuk volledig uit 
te werken en te onderzoeken aan de hand van wetenschappelijke tools. De minimale lengte van de 
stage is 4,2 maanden waarbij de richtlijnen worden aangehouden van de Wageningen University & 
Research. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven en leergierige WUR-student, Animal Nutrition. Je 
hebt een flinke dosis initiatief en inzicht in processen. Je hebt een theoretische (nutritionele) 
achtergrond en bent geïnteresseerd in nutritie, in productie en in petfood. 
De afdeling NPD (New Product Development of te wel R&D afdeling) verwelkomt studenten die zich 
willen ontwikkelen in de praktijk van de diervoering. Innovaties en verbeteringen zijn noodzakelijk 
voor een goede bedrijfsvoering en voortuitgang in onze salesactiviteiten.  
 
Jouw project 
Een project kan worden opgesteld samen met de potentiële student. Twee voorbeelden wat mogelijk 
is en je een idee te geven zijn:  

 Voldoen de nutritionele waardes voor het gebruik van insecten in kattenvoer? 
 Wat is de effectiviteit van het proces sterilisatie op vitaminen? 

In overleg is er veel mogelijk om wensen/opdrachten tot uitvoer te kunnen brengen. 
De werklocatie is in de basis Harderwijk. Veel projecten worden uitgevoerd op één van de 
productieplants, zodat je aldaar je onderzoeksactiviteiten kunt verrichten. Afhankelijk van het 
onderwerp van het project kan dit ook betekenen samenwerken met de product developer of de 
NPD-manager.  
 
Wij bieden je: 

- Een prima stagevergoeding 
- Een informele werksfeer en enthousiaste collega’s 
- Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling 
- Tijd en begeleiding voor jouw project 

 
Heb je vragen en/of wil je solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de stage kun je contact opnemen met Jos van der Grift, NPD-manager, 
via telefoonnummer 06-2237 0245. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar e-mailadres: 
personeelszaken@teelingpetfood.com  
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