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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 volledig geautomatiseerde fabriek in Heerhugowaard aan te sturen en te ondersteunen 
zoeken wij een 

Productiemanager (40 uur)  
Ben jij de hands on productiemanager die we zoeken? 

 

Als productiemanager bestaat jouw taak uit het dagelijks aansturen van de productie activiteiten in onze fabriek in Heerhugowaard - 
zodanig dat met optimale inzet van middelen een maximale prestatie wordt neergezet m.b.t. kwantiteit, kwaliteit en kosten. Samen met 
een enthousiaste groep mensen (45 in totaal) zorg je voor een mooi en kwalitatief eindproduct! 
 
Jouw belangrijkste werkzaamheden: 
• Direct leiding geven aan de ploegleiders en overige medewerkers (magazijn, QA, facilitair) 
• Toezicht houden op uit te voeren werkzaamheden, nemen van (financiële) beslissingen en oplossen van moeilijkheden die door de direct 

ondergeschikten niet kunnen of mogen worden verholpen. 
• Verantwoordelijk voor de inzet van machines, materialen en mensen, zodanig dat een doeltreffende, efficiënte, kostenbewuste en 

voedselveilige uitvoering (volgens wetgeving) wordt gerealiseerd. 
• Het presenteren van key performance indicators m.b.t. productie 
• Verantwoordelijk voor de rapportage van het productieproces aan de managing director 
• Overzien en plannen van verbeteringen en het opstellen van financiële rapportages, aangesloten op budgetproces 
• Draagt zorg voor correcte verwerking van de productie transacties naar de financiële administratie, beheert de kosten en budgetten en 

communiceert dit naar finance en management 
• Verantwoordelijkheid voor bewaken juiste capaciteit productie (ploegen en medewerkers optimaal afstemmen op toekomstige 

behoeften). 
• Volgen van de productieplanningen en werkorders. 
• Volgen van de kwaliteitsstandaarden en ze helpen te verbeteren. 
• Werkinstructies verzorgen en zorgdragen voor juiste opvolging. 
• Het coachen, motiveren, stimuleren en adviseren van de medewerkers op de plant. 
• In samenspraak met productie, Q.A. & verkoop verbeteren / optimaliseren van recepturen. 
• Overleg met de Technische Dienst m.b.t. problemen t.a.v. machines en apparatuur en optimale oplossingen qua downtime, goed 

(voedsel)veilig werken 
• Eindverantwoordelijke voor een goede technische staat van de machines en verantwoordelijk voor een goed repair en maintenance beleid 

 
Dit neem je mee: 
• Opleiding op HBO-niveau, bedrijfskunde of levensmiddelentechnologie. 
• Ten minste 2-5 jaar relevante werkervaring als productiemanager of soortgelijke functie. 
• Bedrijfskundig, technisch en analytisch inzicht. 
• Ervaring in het aansturen van productiemedewerkers. Je hebt dus goede communicatieve vaardigheden: mensen kunnen hun ei kwijt bij 

jou, maar je durft ze ook aan te spreken op hun functioneren als het nodig is.  
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. 
• Een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel, daadkracht, inzicht en probleemoplossend vermogen.  
 
Verder vinden we het een pré wanneer je: 
• Ervaring in de voedingsindustrie hebt. 
 
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. 
• Interne en externe opleidingen zijn bespreekbaar. 
• Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent en we veel voor elkaar over hebben. 

 
Dit is handig om te weten: 
• We werken momenteel met een 3-ploegendienst. Voor deze diensten geldt een toeslag van 25%. 
 
Informatie en sollicitatie 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Jacob Krul productiemanager, je graag verder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
06-22370245. Solliciteren? We zien je CV en motivatie graag tegemoet! werkenbij@teelingpetfood.com 
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