
 
 

 

 

 
 

TEELING PETFOOD ZOEKT EEN  
PRODUCT DEVELOPER (40 uur) 

 
 
Organisatie 
Teeling Petfood is een groeiende organisatie binnen de Petfood branch. Met onze vier fabrieken in 
Nederland, zijn we actief op het gebied van droog- en natvoer en snacks voor honden en katten. In 
Hoogeveen en Heerhugowaard produceren we natvoer in aluminium cups, in Veenwouden de droge 
brokjes en in Opmeer de snacks. Bij Teeling Petfood kom je in een dynamische omgeving met 
collega’s die samen vooruit willen. Continu streven naar kwaliteit, efficiency en service waarbij de 
winstgevendheid van zowel Teeling als haar klanten voorop staat. Vooruit willen betekent vooruit 
komen bij Teeling. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling en oog voor talent. Zie ook: 
www.teelingpetfood.com 
 
Functie omschrijving 
Wij zoeken een Product Developer, welke zijn taken uitvoert bij onze fabrieken. De Product 
Developer is verantwoordelijk voor optimalisaties in bestaande producten en processen, grondstof 
verbetertrajecten en focust op procesverbetering zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de 
continuïteit van de organisatie. De Product Developer begeleidt en voert commerciële aanvragen uit, 
levert up to date receptprijzen voor calculaties en levert input aan de Manager Product Development 
/Sales bij nieuwe trajecten. De Product Developer helpt nieuwe processen/producten operationeel 
te maken op locatie. De Product Developer ontvangt verzoeken van de afdelingen Kwaliteit, 
Productie en Inkoop, en ondersteunt en adviseert deze afdelingen waar nodig. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Verantwoordelijk voor het beheer, wijzigen en optimaliseren van het bestaande 
receptuurbestand & ontwikkeling van nieuwe recepturen 

 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse product-, grondstof- en 
procesontwikkelingsprojecten ter verbetering, verbreding en verdieping van het assortiment 

 Begeleiden en coördineren van optimalisatieprojecten vanaf idee, via proefproducties en 
(acceptatie)testen tot en met een succesvolle afronding en verslaglegging 

 Verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van analyses op eindproducten, halffabricaten en 
grondstoffen om deze te kunnen beoordelen binnen de kaders van wettelijke en nutritionele 
eisen 

 Verantwoordelijk voor het ondersteunen van productie door middel van zoeken naar oplossingen 
voor problemen in het proces, of optimalisatie hiervan 

 Samen met de afdeling Inkoop op zoek naar nieuwe grondstoffen en vervolgens deze 
grondstoffen testen op labschaal of in productie 

 Contacten met externe leveranciers onderhouden ten behoeve van product- en 
procesverbetering  
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Functie-eisen 

 HBO- opleiding, Levensmiddelentechnologie/Diervoeding/Diermanagement/Dier en Veehouderij 

 Kennis van productieprocessen (alu of blik, droog, vleesverwerking), grondstoffen, receptuur 
programma’s en nutritie 

 Enkele jaren product development ervaring binnen een productie-organisatie is een pre 

 Kennis van (pet)food is een pre 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Gedegen kennis van en ervaring met MS Office 

 Competenties: zelfstandig, initiatief, innovatief en creatief, samenwerken, analytisch en 
probleemoplossend vermogen, kwaliteitsgerichtheid 

 De standplaats is Harderwijk, wil reizen naar andere vestigingen binnen NL  
 
Vragen en/of solliciteren?  
Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. Mathilde Hollegien, HR Manager, via e-mailadres: 
personeelszaken@teelingpetfood.com  
 
Indien je niet voldoet aan bovenstaande ervaring en eisen, verzoeken wij je eerst om telefonisch contact op te 
nemen. Sollicitaties die niet aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in behandeling. 

mailto:personeelszaken@teelingpetfood.com

