
 
 

 

 

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 
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Voor onze locatie in Hoogeveen zijn wij op zoek naar  

INPAKKERS (16 tot 40 uur) 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige productie of inpakervaring, die van 
aanpakken en inpakken weten! Sinds enige tijd verpakken we zelf cupjes voor onze klanten 
in huis (MultiPack). Het gaat hier om het verpakken van verschillende smaken cupjes in een 
masterdoos. We werken met productietargets voor het inpakken.  
Ook taken als ompakken, uitzoeken, handmatig etiketteren of schoonmaken kunnen tot de  
werkzaamheden behoren.  
Je staat niet iedere dag op dezelfde werkplek, er wordt gerouleerd aan de lijn.  
Verder zorg je voor orde en netheid op je werkplek en volg je de hygiëneregels op.  
Indien je ervaring hebt met heftruck rijden, inboeken/afboeken in een wms-systeem? Dan is 
dat een groot voordeel.  
 
We werken op basis van een oproepcontract mét directe uitbetaling van vakantietoeslag 
en vakantieuren.   
In het midden van de werkweek wordt het  werkrooster voor de volgende week bekend.  
Het betreft hier dagdienst van 8.00 - 16.45 uur (3x 15 minuten pauze). 
Je bent woonachtig in de directe omgeving van Hoogeveen en bent minimaal 16 uur 
beschikbaar (2 volledige werkdagen van 8 uur).  
Je wilt graag resultaat en kwaliteit behalen. Je bent een echte aanpakker, die tegen hectiek 
op de werkvloer kan.  
 
Verdiensten bruto per uur             inclusief vakantieuren en vakantietoeslag 
18 jaar € 6,25      € 7,37 
19 jaar € 7,00    € 8,26  
20 jaar € 8,25     € 9,73 
21 jaar en ouder: € 9,80  € 11,56 
 
Functie-eisen 

• enige werkervaring in de productie of met inpakken  

• goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd? Mail dan jouw CV en korte motivatie naar  
personeelszaken@teelingpetfood.com  
Wie weet zien we elkaar dan snel voor een gesprek en dan kunnen we je de werkzaamheden 
van MultiPack laten zien.  
 
 
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 vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
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