
 
 

 

 

Teeling Petfood is een groeiende 
organisatie binnen de Petfood 
branche. Met onze twee 
fabrieken in Nederland, zijn we 
actief op het gebied van natvoer  
voor honden en katten. 
Daarnaast produceren we worst 
en hamburgers voor honden. 
 
In Hoogeveen  produceren we  
natvoer in aluminium cups. En in 
Heerhugowaard produceren we 
eveneens natvoer in aluminium 
cups en daarnaast worst en 
hamburgers. 
 
Bij Teeling Petfood kom je in een 
dynamische omgeving met 
collega’s die samen vooruit 
willen. 
 
Continu streven 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teeling Petfood B.V. 
Tel.: 085-4841800 
www.teelingpetfood.com 

 

 

 

 
Voor onze locatie in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een 

MAGAZIJNMEDEWERKER (40 uur) 
 
De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor de juiste kwalitatieve en 
kwantitatieve wijze van goederenontvangst, goederen op- en overslag en orderpicking 
(ook in de diepvriescel), zodat alle interne en externe klanten op tijd beleverd kunnen 
worden en de productie op tijd wordt voorzien van de juiste 
grondstoffen/verpakkingsmaterialen e.d. Op een dusdanige manier dat de 
productiestroom gegarandeerd blijft.  
De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van logistieke 
opdrachten en de netheid binnen het magazijn en zal er alles aan doen een positieve 
bijdrage te leveren aan een optimale werking van het logistieke apparaat. 
De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor alle voorkomende logistieke taken 
en opdrachten binnen het magazijn van en naar de (interne en externe) klanten. Hij 
weet welke taken er uitgevoerd moet worden met welke prioritering, heeft voldoende 
kennis van een warehousemanagement-systeem (WMS) en kan track and tracing 
adequaat uitvoeren. 
 
Functie-eisen 
- VMBO/MBO-2 of hoger, opleiding logistiek medewerker 
- 2 jaar of meer werk- en reachheftruck ervaring als logistiek medewerker in een 

logistieke of productie organisatie 
- geldig reachheftruck certificaat 
- goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift, kennis van Engels is een 

pre 
- computervaardigheden MS Office 
- kennis van warehouse management system (WMS of ERP) 
- HACCP certificaat is een pre 
- competenties: coördinatie vaardigheid, nauwkeurigheid/zorgvuldigheid, zelfstandig, 

stressbestendigheid, klantvriendelijkheid 
- er wordt in verschoven diensten gewerkt, in afstemming met de 2 collega’s, de 

werktijden liggen tussen 06.00 en 18.00 uur 
- woon/werkafstand naar Newtonstraat 7, Heerhugowaard: maximaal 30  minuten 

  
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Bart van der 
Zijden, op mobiel nummer 06 2305 3183. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar Mathilde 
Hollegien (HR manager), e-mailadres: personeelszaken@teelingpetfood.com  
 
Indien je niet voldoet aan bovenstaande ervaring, eisen en/of woon/werkafstand, verzoeken wij 
je niet te reageren. Sollicitaties die niet aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in 
behandeling.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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