
 
 

 

 

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 

 
STAGIAIR SALES  

 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige HBO-student in de richting 
marketing/sales,  2e of 3e jaars. 
 
Jouw project: 
Je neemt voor jouw stageproject de lead in het in kaart brengen van potentiële 
Europese petfood klanten. Je helpt bij het inplannen van hieruit voortkomende 
klantbezoeken en  bij het uitnodigen van deze klanten voor de Interzoo beurs in mei 
2020. Daarnaast word je betrokken in de dagelijkse  sales en marketing activiteiten. 
Leuk en leerzaam dus! 
 
Vaardigheden: 
Je bent kundig met de Office programma’s. Jouw communicatievaardigheden zijn 
goed, zowel mondeling als schriftelijk, in Nederlands en Engels.    
 
Wij bieden je: 

- Een prima stagevergoeding van € 300,- bruto per maand 
- Een informele werksfeer met enthousiaste collega’s 
- Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling 
- Tijd en begeleiding voor je project 
- Jouw stageperiode start in februari 2020 en je dient minimaal 3 maanden 

beschikbaar te zijn 
- Je bent woonachtig op circa 45 minuten afstand van Harderwijk. 

 
Heb je vragen en/of wil je solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de stage kun je contact opnemen met Linda Frens 
(salesassistent) via telefoonnummer 06-2388 7700. Je kunt jouw sollicitatie sturen 
naar e-mailadres: personeelszaken@teelingpetfood.com  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze stagevacature wordt niet op prijs gesteld. 
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