
 
 

 

 
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 locatie in Hoogeveen zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

Medewerker verkoop binnendienst (32-36 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, een 

enthousiaste en leergierige medewerker die houdt van hectiek, zonder daarbij het overzicht kwijt te raken. Je verwerkt niet 

alleen de klantorders en regelt daarvoor het transport en eventuele exportdocumenten, maar je bent ook verantwoordelijk 

voor klantvragen en vervangt je collega’s binnen het verkoop binnendienstteam 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.  

  

Hoofdtaken: 

• 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, o.a. voor facturatie en creditnota’s 

 

Functie-eisen: 

• MBO+ opleiding. 

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

schoolverlaters worden ook zeker aangemoedigd te reageren.  

• Talenkennis: Nederlands, Engels. Overige talen zijn een pré.  

• Gedegen kennis van en ervaring met MS Office 

• 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 Gerrit Lijkendijk, HRM. tel.nr. 06-22029319. Je kunt 
jouw sollicitatie sturen t.a.v. Gerrit Lijkendijk op mailadres: werkenbij@teelingpetfood.com  
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