
 
 

 

 
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. 

 Om het maakproces in onze volledig geautomatiseerde fabriek in Hoogeveen te voltooien zijn wij per direct op 
zoek naar meerdere 

Fulltime en Parttime 

Inpakkers (16-40 uur) 
 

 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige inpak of productie ervaring om samen met een team van 
inpakkers verschillende smaken cupjes te verpakken in een masterdoos . We werken met targets. Je staat niet 
iedere dag op dezelfde werkplek, er wordt gerouleerd aan de lijn.  
 
We werken op basis van een oproepcontract. In het midden van de werkweek wordt het werkrooster voor de 
daarop volgende week bekend. Het betreft hier dagdienst en van 8.00 - 16.30 uur (incl. ½ uur pauze). 
Je dient minimaal 16 uur (2 werkdagen) beschikbaar te zijn. We hebben zowel fulltime als parttime 
medewerkers nodig. We kunnen afspraken maken over de dagen die je beschikbaar bent. De functie is ook 
mogelijk voor scholieren met vaste vrije dagen, die verder in vakantie en evt. weekenden ook beschikbaar zijn. 
 
Jouw belangrijkste werkzaamheden: 
• Aan een lijn inpakken van verschillende cupjes in een Multipack. 
• Ook taken als ompakken, uitzoeken, handmatig etiketteren of schoonmaken kunnen tot de werkzaamheden 

behoren. 
• Verder zorg je voor orde en netheid op je werkplek en volg je de hygiëneregels op. 
• Je wilt graag resultaat en kwaliteit behalen. Je bent een echte aanpakker, die tegen hectiek op de werkvloer 

kan. 
 
Dit neem je mee 
 Ervaring met inpak- en/of productiewerkzaamheden. 
 Je spreekt en schrijft goed Nederlands. 
 Een flinke dosis nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid. 
 Een pro-actieve houding. 

 
Verder vinden we het een groot voordeel  wanneer je: 
 Je ook in het Engels verstaanbaar kunt maken 
 enige computervaardigheden hebt 
 ervaring hebt met heftruck rijden 

 
Dit krijg je van ons: 
 Een oproepcontract waarbij je maandelijks naast de gewerkte uren een toeslag voor vakantiegeld en vakantie-
uren uitbetaald krijgt. 
 Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent. De lijntjes zijn kort. Wil je iets verbeteren? Dan kan dat. 

 
Dit is handig om te weten: 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan help wij je graag verder. Bel hiervoor met Wendy Oostenbrugge 
op telefoonnummer 06-30487001. 
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We zien je CV en korte 
motivatie graag tegemoet. Je kunt deze mailen naar Bianca van der Haar op werkenbij@teelingpetfood.com. 
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