
 
 

 

 

 
 
 
 

TEELING PETFOOD ZOEKT EEN  
UITZOEKER/OMPAKKER  

LOGISTIEK IN HOOGEVEEN  
 
 
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 uitzoeker/ompakker is (mede-) verantwoordelijk voor het op de juiste manier uitzoeken en 
controleren van goederen, voordat deze uit de expeditie verscheept gaan worden, zodat alle (interne 
en externe) klanten op tijd beleverd kunnen worden. Op een dusdanige manier dat de 
productiestroom gegarandeerd blijft. Daarnaast wordden taken uitgevoerd als ompakken van 
goederen en waar nodig inval bij andere werkzaamheden binnen logisitieke processen.  
 
Taken 

 Orders van interne en externe klanten uitzoeken, controleren en voor verzending gereed 
maken 

 Het uitvoeren van correcties op voorraden 

 Het zo optimaal mogelijk verplaatsen van de aanwezige pallets 

 Zorgen voor juiste afvoer en verwerking van afval 

 Het met zorg behandelen van hulpmiddelen zoals heftrucks en pompwagen 

 Voorraad uitgevallen grondstofmaterialen bijhouden en overzichtelijk houden 

 Magazijn schoon en netjes houden 

 Het rijden op de heftruck, reachtruck, combitruck, mits in bezit van een geldig certificaat 

 Het uitvoeren van andere benodigde taken die van belang zijn voor het juist kunnen 
uitoefenen van een logistieke functie 

Functie-eisen 
-  VMBO-niveau , logistiek/techniek 
-  0-1 jaar werkervaring 
-  ervaring in een logistieke of productie-organisatie is een pre 
-  goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
-  in bezit van een geldig heftruck, reachtruck of combitruck certificaat 
-  HACCP certificaat is een pre  
-  competenties: nauwkeurig en zorgvuldig, zelfstandig, stressbestendig en klantvriendelijk  
 -  er wordt gewerkt in een twee-ploegendienst, de ploegentoeslag is 15%  
-   woonachtig in directe omgeving van Hoogeveen – maximale reisafstand 30 minuten  
  

http://www.teelingpetfood.com/


 
 

 

 

 
 
 
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Rick van Veenen, coördinator 
magazijn, op telefoonnummer 0528 341996. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar Mathilde Hollegien, 
HR-manager, 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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