
 
 

 

 

 
 
 
 

TEELING PETFOOD ZOEKT EEN  
PRODUCT DEVELOPMENT SUPPORT (40 uur) 

IN HARDERWIJK  
 
 
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 
De Product Development Support zorgt voor het, volgens wetgeving, beoordelen, beheren, 
uitwisselen en analyseren van receptuur-, etiket- en specificatie-informatie. Daarnaast is de Product 
Development Support verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle gerelateerde administratieve 
werkzaamheden. De Product Development Support ontvangt verzoeken van de afdelingen Product 
Development, Sales, Kwaliteit en Inkoop. De Product Development Support geeft input en advies aan 
betrokkenen binnen de organisatie. 
 

Taken/verantwoordelijkheden 

 Het continu opdoen van relevante wetgeving en kennis; het beheersen en toepassen hiervan.  

 Het analyseren van complexe data/informatie aan de hand van receptuurprogramma, 
nutritionele en wettelijke normen en claims. 

 Het vertalen van complexe informatie naar receptuur en etiket informatie in klantgerelateerde 
systemen. 

 Verantwoordelijk voor het controleren van actuele/bestaande en nieuwe productverpakkingen. 

 Het tonen van een onafhankelijk oordeel in alle voorkomende werkzaamheden. 

 Verantwoordelijk voor het verwerken, creëren, beheren en verstrekken van 
eindproductspecificatie. 

 Verantwoordelijk voor het beoordelen van etiketinformatie, waarbij de gemaakte commerciële 
afspraken vergeleken dienen te worden met het in te zetten recept, conform wetgeving. 

 Bij detecteren van incorrecte etiketinformatie bevoegd tot het initiëren en beheren van de 
benodigde wijzigingen voor etiket en recept. 

 Verantwoordelijk voor het beoordelen en controleren van actuele/bestaande en nieuwe 
recepturen en het controleren en actualiseren van grondstofgegevens. 

 Bij detecteren incorrecte recepturen en grondstoffen, bevoegd tot het in gang zetten van 
benodigde wijzigingen.  

 Vervanging van en door de afdeling Product Development volgens schema. 
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Functie-eisen 

 HBO - Levensmiddelentechnologie/Diermanagement/Dier en veehouderij/Diergezondheidszorg 

 0-2 jaar werkervaring,stage en/of werkervaring opgedaan in een foodproductie-organisatie 

 ervaring met specificatiebeheer/receptbeheer, wetgeving (pet)food, officepakketten, receptuur 
programma’s, grondstoffen, nutritie is een pre 

 goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

 woonachtig in gebied tussen Harderwijk en Hoogeveen 
 
 
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Erica van Boheemen, op 
telefoonnummer 06 1052 0562. 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, eisen en/of woon-werkafstand, verzoeken wij je 
niet te reageren. Sollicitaties die niet aansluiten op bovenstaand profiel, nemen wij niet in 
behandeling. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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