
 
 

 

 
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. 

 Vanwege verhuizing van werkzaamheden naar Hoogeveen zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
 

Coördinator Verkoop Binnendienst (40 uur) 
 

Ben jij het die we zoeken? 
 

Ben jij die spin in het web die onze verkoop binnendienst compleet maakt? We zijn op zoek naar een echte regelaar met 

overzicht en begrip van logistieke processen.  Een enthousiaste en leergierige medewerker die houdt van hectiek, zonder 

daarbij het overzicht kwijt te raken. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de verkoop binnendienst, en geef 

je leiding aan 1 medewerker verkoop binnendienst.  Daarnaast heb je je eigen klantenpakket, waarvoor je het transport en 

eventuele exportdocumenten regelt. Je vervangt de collega verkoop binnendienst bij afwezigheid.  Daarnaast werk je intern 

nauw samen met account managers, de afdeling finance, de beide magazijnen en de planning. Extern heb je vooral contact 

met klanten, transporteurs en co-packers. Je bent dus niet bang om de telefoon te pakken en e.e.a. snel te regelen. Je hebt 

je eigen klantenpakket, waarbij de focus op de Duitse retailmarkt ligt. Een goede beheersing van de Duitse taal is dus echt 

een must! 

  

Hoofdtaken: 

• Maken van diverse dag- en weekrapportages  

• 1x per maand palletadministratie afstemmen met klanten en transporteurs. 

• GS1/Adam bijhouden 

• Deelnemen aan vergaderingen / calls  en meedenken in procesverbeteringen op de afdeling 

• Leidinggeven aan 1 medewerker verkoop binnendienst  

• Klantorders invoeren, bijbehorend transport boeken, informatie naar klanten  

• Intercompany orders regelen, transport boeken 

• Transport van en naar co-packers organiseren, transport boeken  

• Exportdocumentatie aanvragen en beheren  

• Laadlijsten en klantenmappen bijhouden 

• Retouren begeleiden en afhandelen 

• Begeleiden assortimentswijzigingen 

• Opvolgen klantvragen 

• Back-up collega’s verkoop binnendienst 

 

Functie-eisen: 

• HBO opleiding of werk en denk ervaring 

• Ervaring in een commerciële functie of ervaring in de retail of een food-organisatie is een pré  

• Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits zijn vereist. Overige talen zijn een pré. Omdat de focus ligt op het Duitse pakket, 

verzoeken we je niet te reageren als je de Duitse taal niet beheerst.  

• Gedegen kennis van en ervaring met MS Office 

• Kennis van EDI is een pré 

• Woonomgeving: maximaal 45 minuten van Hoogeveen 

• Competenties: Enthousiast, leergierig, zelfstandig, nauwkeurig, stressbestendig, proactief, communicatief vaardig, 

probleemoplossend, hands-on, commercieel, goed kunnen schakelen tussen diverse taken. 

 
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Simone de Bil (teamleider verkoop binnendienst), 
tel.nr. 06-10514142. Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. Laurence Sortelle op mailadres: werkenbij@teelingpetfood.com  
 
Indien je niet voldoet aan bovenstaande opleiding en talenkennis, verzoeken wij je niet te reageren. Sollicitaties die niet 
aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in behandeling. 
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