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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 fabriek in Heerhugowaard te ondersteunen zoeken wij een 
 

Industrieel Reiniger PT/FT 
 

Als Industrieel reiniger steek jij de handen uit de mouwen. Hier kom je in een leuk team te werken. 

Als Industrieel reiniger ben je van essentieel belang voor onze bedrijfsvoering. Je voert diverse 
reinigingswerkzaamheden uit op productieafdelingen in de industrie. Dit is van groot belang. Zowel voor de 
kwaliteit van de producten, als voor de gezondheid van mensen. 

Jouw belangrijkste werkzaamheden: 
• Je bent in staat om zwaar lichamelijk werk uit te voeren 
• Je reinigt en desinfecteert industriële afdelingen volgens protocollen 
• Je reinigt diverse objecten, machines en vloeren 
• Je reinigt door middel van hoge druk en handmatige reiniging met behulp van schuimreiniging en 

desinfectie units 

Dit neem je mee: 
• Een flinke dosis doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, 

resultaatgerichtheid en stressbestendigheid 
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands 
• Je bent beschikbaar voor 10 tot 40 uur per week  

Verder vinden we het een pré wanneer je: 
• Ervaring in de voedingsindustrie hebt 
• Je ook in het Engels verstaanbaar kunt maken 
 
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 
 
 
Informatie en sollicitatie 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Henk Gaal, productiemanager, je graag verder. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 06-13065187. 
 
Lijkt het je leuk om als operator ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We 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 t.a.v. Laurence Sortelle op werkenbij@teelingpetfood.com. 
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