
 
 

 

 

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 

Monteur Technische Dienst (40 uur) 
 

De monteur TD voert de werkorders uit geïnitieerd vanuit het preventief onderhoudsplan en de 
verstoringenlijst. Je ondersteunt de (technisch) operators bij hun werkzaamheden op het gebied van 
ombouw en het oplossen van technische verstoringen die zich voordoen tijdens en eventueel buiten 
zijn dienst. Hiermee werk je mee aan de realisatie van een optimaal productieproces voor 
diervoedingsproducten, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan de continuïteit van de 
onderneming. 
De monteur TD werkt mee aan het wekelijks onderhouds- en/of ombouwproces, voert dagelijks de 
werkorders uit vanuit het Maintenance Control (preventief onderhoudssysteem), laat ze aftekenen 
bij gereed melding door de ploegleider en legt deze vervolgens vast in MC. Je houdt daarbij rekening 
met de geldende veiligheidseisen, HACCP en GMP regels. Daarnaast voer je werkorders (preventief 
onderhoud, storingslijst, EHS, audits) uit die vanuit MC worden gegenereerd en meldt deze op papier 
gereed. Naast de productiemachines verhelp je ook verstoringen aan de installaties of 
transportmaterieel.  
De monteur TD heeft direct of indirect contact over de verstoringen met leveranciers met als doel de 
verstoring zo snel mogelijk te verhelpen. Je administreert (logging) de verstoringen en hun 
oplossingen in MC. 
De monteur TD verhelpt technisch verstoringen (zowel mechanisch als elektrisch) aan machines, 
transportmaterieel en installaties. Je bent in staat om te werken onder tijdsdruk, is kosten bewust en 
kan mensen instrueren.  
De monteur TD rapporteert aan de werkvoorbereider/coördinator/monteur Technische Dienst. Je 
werkt in een gemotiveerd en enthousiast team van in totaal 4 medewerkers. 
 

Functie-eisen 

 vereist opleidingsniveau: MBO / MTS (werktuigbouw én electro)  

 min. 4 jaren relevante technische werkervaring in het onderhoud op productielocaties  

 ervaring met elektrotechniek, storing zoeken, preventief onderhoud, besturingstechniek, 
pneumatiek, hydrauliek.  

 elektrisch en mechanisch goed onderlegd, ervaring met stoom- en koudetechniek is een pre 

 om kunnen gaan met PLC’s, lassen, VCA, NEN 3140 

 kennis van onderhoudsmanagement systemen (Maintenance Control) 

 kennis HACCP- , GMP en IFS/ BRC-regels 

 goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Duits en Engels is een pre) 

 er zal in een tweeploegenrooster worden gewerkt: ene week 5 diensten van 6.00 – 14.30 uur en 
andere week 5 diensten van 10.00 – 18.30 uur 

 wil storingsdiensten uitvoeren (1x3 weken nachtdienst – 1x6 weken weekend) en heeft geen 
moeite met incidenteel verschoven werktijden 

 Competenties: verantwoordelijkheidsgevoel, goede communicatieve, vaardigheden, zelfstandigheid 
en nauwkeurigheid, analytisch en probleemoplossend vermogen, creatief en inventief, 
kostenbewust handelen, hands-on en leergierig 

 ivm storingsdiensten woonachtig op maximaal 30 minuten reisafstand van Heerhugowaard 
 

Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Raymond Beekman op 
telefoonnummer 06-1210 8003. Je kunt jouw motivatiebrief en CV mailen t.a.v. Mathilde Hollegien 
(HR manager) naar 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. 

mailto:personeelszaken@teelingpetfood.com

