
 
 

 

 

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 

PRODUCTMANAGER SALES (40 uur) 

Functie omschrijving 
Als onderdeel van het sales team draag je verantwoordelijkheid om de producten die worden verkocht, 
daadwerkelijk middels een projectaanpak, geproduceerd gaan worden. Doel is het begeleiden van een 
project op een dusdanige manier dat er een soepele implementatie van het project in de organisatie 
ontstaat en de klanten tevreden zijn op basis van planning en levering. Een productmanager gaat, aan de 
hand van de informatie die vanuit accountmanagement komt, en de input die van diverse betrokken 
afdelingen volgt een projectplanning maken. De productmanager bewaakt deze planning en zorgt dat 
iedereen intern en extern op de hoogte is wanneer de planning wordt bijgesteld. 
Tot het moment dat een artikel succesvol is geïmplementeerd in de organisatie en afgeleverd bij de klant 
is de productmanager verantwoordelijk voor de planning en de communicatie naar alle betrokken 
partijen. De productmanager bewaakt het implementatie proces van het project en houdt collega’s 
scherp op de gemaakte afspraken. De productmanager zorgt voor heldere communicatie naar alle 
betrokken partijen over de status van een project en managet de verwachtingen van de projectteamleden 
en de klanten. 
De productmanager is communicatief zeer sterk en goed in het beheren van deadlines. Kan goed 
meedenken met de organisatie en bemiddelt tussen de afdeling Sales en de rest van de organisatie. 
De productmanager is volhardend richting deadlines en is niet bang collega’s aan te spreken op hun werk. 
Is proactief, werkt zeer nauwkeurig en werkt op een prettige manier samen in een projectteam en zal 
volgens de doelstellingen op een succesvolle manier het project afronden. 
Je hebt daarnaast oog voor het geheel en draagt bij aan de optimalisatie van de processen. Kortom een 
rol waarbij je met veel mensen te maken hebt en elke dag anders is. Je werkt op een zelfstandige manier 
met eigen verantwoordelijkheden binnen het salesteam.  
 
Hoofdtaken 

 Coördineert projecten voor afdeling Sales 
 Maakt een projectplanning in samenwerking met Sales, productie planning, verpakkingscoördinator, 
inkoop en product development 

 Bewaakt planning, escaleert waar nodig en spreekt teamleden hier op aan 
 Werkt ook zelf operationeel mee aan projecten (GS1, onderhouden van diverse klantsystemen 
projectgerelateerd) 

 Zorgt voor de administratieve vastlegging van de projecten 
 Fungeert als coördinator tussen de verschillende specialismen binnen het bedrijf rondom alles wat 
een project met zich mee brengt 

 Houdt veelvuldig contact met interne en externe klanten over de voortgang van een project 
 
Functie-eisen 

 HBO/HEAO-CE opleiding 
 productmanagement/sales coördinatie ervaring binnen een commerciële organisatie 
 ervaring opgedaan binnen de FMCG is een pré 
 goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré 
 gedegen kennis van en ervaring met MS Office 
 competenties: zelfstandig, nauwkeurig, stressbestendig, pro-actief, vasthoudend, communicatief, 
probleem oplossend 

 bij voorkeur woonachtig op maximaal 30 minuten reisafstand van Harderwijk 
 bereidheid te reizen incidenteel naar andere vestigingen binnen NL 

 
Vragen en/of solliciteren? 
Je kunt jouw sollicitatie sturen naar Mathilde Hollegien (HR manager) via e-mailadres: 
personeelszaken@teelingpetfood.com  
 
Indien je niet voldoet aan bovenstaande ervaring en eisen, verzoeken wij je niet te reageren. Sollicitaties 
die niet aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in behandeling. 
Acquisitie stellen wij niet op prijs. 
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