
 
 

 

 

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. 

m Om het maakproces in onze volledig geautomatiseerde fabriek in Hoogeveen te ondersteunen zoeken wij een 
 

Operator (40 uur) 
Ben jij de alleskunner die we zoeken? 

 

Als operator werk je in een ploeg die bestaat uit vijf à zes medewerkers. Samen met je ploeg zorg je voor de productie van 
dierenproducten. We zoeken een alleskunner die graag de handen uit de mouwen steekt. 
 

Jouw belangrijkste werkzaamheden: 
• Als operator voer je dagelijks diverse productieactiviteiten uit in de fabriek, zoals het instellen van de machines en het 

controleren van het productieproces.  
• Je bent verantwoordelijk voor de bediening van de machines op de etiketteerafdeling.  
• Je houdt zicht op de productieplanning. Belangrijk, want zonder de zorg die jij biedt voor kwaliteit en kwantiteit, kan onze 

fabriek niet draaien! 
• Je lost kleine en grote problemen op. Soms bedien je meerdere machines, stel je ze af, of bouw je ze om. Ook weet je 

storingen op te lossen. 
• Je bent verantwoordelijk voor kwaliteitscontroles. We werken in onze fabriek volgens HACCP-, GMP- en BRC-regels, hier 

houd jij zicht op. 

 
Dit neem je mee 
 Een opleiding in techniek en procesoperator (op VMBO/MBO-2 niveau). 
 Bij voorkeur werkervaring als machineoperator in een productieorganisatie. 
 Een pro-actieve houding. Als operator is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de verantwoordelijkheden en 
resultaatgebieden binnen Teeling Petfood. We vinden het dus fijn als je meedenkt met onze organisatie. 

 

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 momenteel met een 5-ploegendienst. Voor deze diensten geldt een toeslag van 25%. 

 
Vragen en solliciteren: 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Jacob Krul, productiemanager, je graag verder. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-23 21 41 91. 
 
Lijkt het je leuk om als ploegleider ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! JWe 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 naar Bianca van der Haar op werkenbij@teelingpetfood.com. 
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