
 
 

 

 
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. 

 

 
Voor onze productielocatie in Hoogeveen zijn wij op zoek naar een gedreven  
 

Medewerker Productie Administratie (28 uur - 5 dagen) 
Ben jij de aanvulling op ons team? 

 

In deze functie ondersteun je de productiemanagers in hun dagelijks werk. Je verricht hierbij een aantal zelfstandige taken,  

regelt de facilitaire zaken voor de locatie en hebt een ondersteunde taak voor financiële-, productie- en technische dienst 

administratie.  Je bent verantwoordelijk voor de totale boekingsgang in de systemen.   

 
Jouw belangrijkste werkzaamheden: 

 Controleren en afhandelen van productieorders en maken van rapportages 

 Regelt de personele ingangscontrole 

 Telefoon coördinatie locatie en bediening ingangshek  

 Ontvangt gasten en verzorgt eventueel de koffie/thee en lunch bezoek 

 Beheer inbraak en meldinstallatie 

 Aanspreekpunt bedrijfskleding en bedrijfsschoenen 

 Postverwerking in- en uitgaande post 

 Regelt personele aangelegenheden i.s.m. de productiemanager 

 Controleren en afhandelen van productieorders en maken van rapportages 

 Inplannen van uitzendkrachten en verwerken bijbehorende administratie 

 Assisteert bij Audits 
 

 
Dit neem je mee: 

 MBO+ opleiding richting financieel/administratie 

 Gedegen kennis van en ervaring met MS Office 

 Gedegen kennis van WMS/ERP en/of productie en logistieke bedrijfssystemen 

 Goed administratief en financieel inzicht 

 Competenties: zelfstandig, nauwkeurig, analytisch, flexibel werkhouding, verantwoordelijkheidsgevoel, proactief, 

stressbestendig, en representatief. 
 
Verder vinden wij het een pré wanneer je: 

 2 jaar relevante ervaring in een productie-organisatie hebt 

 Woonachtig bent in de omgeving van Hoogeveen (reistijd maximaal 30 minuten) 
 

Dit krijg je van ons: 

 Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je leeftijd en werkervaring 

 Leuke functie voor 28 uur verdeeld over 5 dagen 

 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 solliciteren: 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jacob Krul, productiemanager, tel.nr. 06 23214191. 
Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. Laurence Sortelle op mailadres: werkenbij@teelingpetfood.com  
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