
 
 

 

 

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. 

 

Om het logistieke proces in Hoogeveen te ondersteunen zoeken wij een ervaren 
 

WAREHOUSE SUPERVISOR (Hoogeveen - 40 uur) 
 

Jouw belangrijkste werkzaamheden: 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor logistiek in Hoogeveen, geeft functioneel sturing aan de magazijnmedewerkers en 
ondersteunt het warehouse gedeelte van onze andere locatie Heerhugowaard; 

• Als warehouse supervisor ben je verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit en kwantiteit van de goederenontvangst, 
goederen op- en overslag en order picking zodat alle (interne en externe) klanten op tijd beleverd kunnen worden en de 
productie op tijd wordt voorzien van de juiste grondstoffen/verpakkingsmaterialen e.d.; 

• Je zorgt met het uitvoeren van jouw werkzaamheden dat de productiestroom gegarandeerd blijft, zodanig dat een 
bijdrage wordt geleverd aan een optimale continuïteit van de onderneming; 

• Je rapporteert aan supply chain en het finance team en je bent actief betrokken bij diverse optimalisatie projecten 

• Het bijhouden van de palletadministratie; 

• Je dient op de hoogte te zijn van alle voorkomende logistieke taken en opdrachten binnen het magazijn en geeft hierin de 
prioriteit aan, ook richting je medewerkers, je hebt voldoende kennis van een warehouse management systeem (WMS) 
en kan track- and tracing op de juiste manier uitvoeren; 

• Je bent eindverantwoordelijk voor een schoon en net magazijn (audit proof); 

• Het bijhouden van de voorraad grondstofmaterialen en eindproducten;  

• Je zorgt voor onderhoud van het werkmaterieel. 
 
Dit neem je mee 

• Een logistieke opleiding (MBO-2 of hoger); 
• Tenminste 2 jaar werkervaring in een logistieke of productie organisatie, bij voorkeur ook als leidinggevende; 

• Een geldig heftruck- en reachtruckcertificaat (ervaring met combitruck en smalle gangen truck - is zeer gewenst); 

• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels; 

• Kennis van MS Office en ervaring met een warehouse management system (WMS of ERP); 

• Een flinke dosis nauwkeurigheid, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid. 
 

Verder vinden we het een pré wanneer je: 

• In het bezit bent van een HACCP certificaat. 
 
Dit krijg je van ons: 

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

• 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. 

 
Dit is handig om te weten: 

• We werken in een 2-ploegendienst (ochtend en middagdienst) gedurende 5 dagen per week en bij toerbeurt op zaterdag; 

• We vinden het fijn als je op maximaal 45 minuten reisafstand van Hoogeveen woont. 
 
Informatie en sollicitatie: 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Jeffrey Linde (productiemanager) je graag verder. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-23006086) Lijkt het je leuk om 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 naar werkenbij@teelingpetfood.com.   
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