
 
 

 

 

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 verkoop binnendienst (32 uur) 
 
Als onderdeel van het sales team ben je de spin in het web als het gaat om het bedienen van de 

klant. Het betreft een brede functie waarbij de stroom van order entry tot aan facturatie 

georganiseerd wordt, maar waarbij ook klantvragen afgehandeld worden. Daarnaast 

ondersteun je de sales afdeling  met diverse taken, zoals voorbereidingen op afspraken en 

diverse overzichten ten behoeve van klantwensen. Binnen een team van 3 account managers 

vorm je samen met de 2 collega’s verkoop binnendienst en de teamleider verkoop 

binnendienst een solide basis voor het bedienen van de bestaande en nieuwe klanten.  

 

Hoofdtaken: 

 Ondersteuning accountmanagers; samples, overzichten voor klanten (voorraad, uitloop)  

 Klantvragen 

 Klantorders invoeren, bijbehorend transport boeken, informatie naar klanten  

 Retouren begeleiden en afhandelen 

 Begeleiden assortimentswijzigingen 

 Transport van en naar co-packers organiseren  

 Laadlijsten en klantenmappen bijhouden 

 Intercompany orders invoeren, transport boeken  

 Exportdocumentatie aanvragen en beheren  

 Back-up collega’s verkoop binnendienst, o.a. voor facturatie en creditnota’s 

 Werkzaamheden worden over 5 dagen verdeeld 

 

Functie-eisen: 

 MBO+ opleiding. 

 Ervaring in een commerciële functie is een must; ervaring in de retail of een foodorganisatie 

is een pré. 

 Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits zijn vereist. Overige talen is een pré. 

 Gedegen kennis van en ervaring met MS Office 

 Woonomgeving: maximaal 45 minuten van Harderwijk 

 Competenties: zelfstandig, nauwkeurig, stressbestendig, proactief, communicatief vaardig, 

probleemoplossend, hands-on, commercieel, goed kunnen schakelen tussen diverse taken. 

 
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Simone de Bil 
(teamleider verkoop binnendienst), tel.nr. 06-10514142. Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. 
Mathilde Hollegien (HR manager), via mailadres: personeelszaken@teelingpetfood.com  
 
Indien je niet voldoet aan bovenstaande opleiding en werkervaring, 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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