
 
 

 

 

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 Harderwijk zijn wij op zoek naar een 
 

MEDEWERKER CASHMANAGEMENT  
(24 – 32 uur) 

 
De medewerker cashmanagement draagt zorg voor een optimaal beheer van de kasstromen 
binnen de Teeling Petfood bedrijven. De medewerker cashmanagement bewaakt de 
debiteurenontvangsten en beheert de uitgaande geldstromen naar crediteuren. De 
medewerker cashmanagement kijkt op korte termijn vooruit en geeft inzicht in de 
liquiditeitsplanning richting management en inkoop/afroep.  
 
Hoofdtaken 

 Crediteurenbeheer, 1e aanspreekpunt. Bewaken termijnen, afspraken over betalingen.  

 Kortingen bedingen (in samenwerking met inkoop) en optimalisatie termijnen crediteuren. 

 Betalingen klaarzetten 

 Binnenkomende communicatiestromen: 
 Telefonisch 1e lijn 
 Beheren prioriteiten betalingen 
 Incasso’s beheren 
 Beheerder credit control mailbox 

 Communicatie over betalingen intern en met crediteuren. 

 Correcte informatievoorziening over betalingen en afwikkeling binnen Exact op 
debiteuren/crediteurenkaarten. 

 Interne verbetering cashmanagement processen en interne communicatie over betalingen. 
 

Kennis en vaardigheden 

 MBO+/HBO Financieel/Economisch 

 2 tot 5 jaar ervaring in Cash management/Credit control in een profit organisatie 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. 

 Op professioneel niveau kennis van MS Officepakketten en Exact.  

 Competenties: zelfstandig- en nauwkeurigheid, stressbestendigheid, analytisch vermogen, 
hands-on mentaliteit, emotioneel intelligent, helikopterview 

 Reisafstand woonwerkverkeer circa 30 minuten van Harderwijk  

 Jaarcontract 

Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Erik Vossebeld, op tel.nr. 
06 2239 3264. Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. 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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