
 
 

 

 

Teeling Petfood B.V. - Tel.: 085-4841800 - www.teelingpetfood.com 

In Hoogeveen en Heerhugowaard staan de twee fabrieken van Teeling Petfood. 
Hier maken wij dagelijks, met een toegewijd team, honden en kattenvoer. 

Worsten, hamburgers en natvoer in aluminium cups: wij produceren het allemaal. 

 
Om het productie proces in Heerhugowaard te ondersteunen zoeken wij een 
 

Allround monteur Technische Dienst (Heerhugowaard - 40 uur) 
 
We zoeken niet zomaar een monteur, maar een echte alleskunner zonder 8 tot 5 mentaliteit, die stressbestendig is en 
snelle oplossingen kan vinden om het productie proces zo soepel mogelijk door te laten draaien. 
 
Jouw belangrijkste werkzaamheden: 

• Als monteur werk je mee aan het wekelijkse onderhouds- en/of ombouwproces en voer je werkorders uit. 

• Deze orders komen uit ons onderhoudsplan en de lijst met storingen.  

• Je ondersteunt de (technisch) operators met het oplossen van technische verstoringen die zich voordoen tijdens, en eventueel buiten, 

de dienst. Zo verhelp je dat onze productiemachines, installaties of transportmaterieel vastlopen. Door jouw werk, kan de productie 

blijven doorlopen. En dat is een van de belangrijkste dingen in onze organisatie! 

• Je krijgt je werkorders van de coördinator van de Technische Dienst, Raymond Beekman. Samen met Raymond werk je in een 

gemotiveerd en enthousiast team van in totaal vier medewerkers.  

• Als het nodig is, heb je contact over de verstoringen met leveranciers.  

Dit neem je mee 

• Kennis van elektrotechniek en werktuigbouwkunde (op MBO/MTS-niveau). Vooral dat eerste vinden we belangrijk, want mechanische 

kennis kunnen wij je op de werkvloer ook bijbrengen. 

• Ten minste 4 jaar werkervaring in onderhoud op productielocaties, zoals het zoeken naar storing, preventief onderhoud, 

besturingstechniek, pneumatiek en hydrauliek. 

• Je spreekt en schrijft goed Nederlands. 

• Goede communicatieve vaardigheden en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel, leergierigheid en probleemoplossend 

vermogen. We vinden het fijn als je zelfstandig en nauwkeurig kunt werken. 

Verder vinden we het een pré wanneer je: 

• Ervaring hebt met stoom- en koudetechniek. 

• Je om kunt gaan met PLC’s, lassen en VCA. 

• Je je naast in het Nederlands, ook in het Engels verstaanbaar kunt maken. 

Dit krijg je van ons: 

• Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je leeftijd en werkervaring.  

• Flexibele werktijden. We doen nooit moeilijk over vrije dagen en uren. Hard werken wordt bij ons beloond door veel flexibiliteit, want 
tijd wordt voor tijd gecompenseerd. 

• Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent en we veel voor je over hebben. De lijntjes zijn kort. Wil je iets verbeteren? Dan kan dat. 
 
Dit is handig om te weten: 

• We werken in een ploegenrooster en met storingsdienst. 

• Omdat je storingsdiensten draait vinden we het belangrijk dat je op maximaal 30 minuten reisafstand van Heerhugowaard woont. 

Lijkt het je leuk om als Monteur TD ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We zien je CV en korte motivatie 
(vertel ons bijvoorbeeld wat je leuk vindt aan je werk, of wanneer jouw dag geslaagd is) graag tegemoet. Je kunt deze mailen Laurence 
Sortelle op werkenbij@teelingpetfood.com. 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Raymond Beekman, coördinator Technische Dienst, je graag verder. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 06-12 10 80 03. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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