
 
 

 

 

 

TEELING PETFOOD ZOEKT EEN 
ALLROUND OPERATOR  

in dagdienst 
IN OPMEER (40 uur) 

 
Organisatie 
Teeling Petfood is een groeiende organisatie binnen de Petfood branche. 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 operator voert in zijn dagelijkse werkzaamheden diverse productie activiteiten uit in de fabriek, 
zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de continuïteit van de onderneming. De operator weet wat 
zijn verantwoordelijkheid- en resultaatgebied is. De communicatie met collega’s dient optimaal te zijn.  
De operator is verantwoordelijk voor de bediening van de machines in de productie. Het is voor de 
operator een uitdaging om samen met collega´s in het team ervoor te zorgen dat het productie-proces zo 
probleemloos mogelijk verloopt. Het daarbij behalen van een hoog kwaliteitsniveau is zeer belangrijk.  
De operator zorgt voor de gevraagde kwantiteit aan de hand van de productieplanning. De operator kan 
productiemachines bedienen, fijn afstellen en ombouwen.  
Na productie worden de machines gedemonteerd en schoongemaakt door de operator volgens de 
schoonmaakprocedure. De operator lost kleine storingen op. Hij voert correcte administratieve boekingen 
in Exact (WMS). 
De operator zorgt voor orde en netheid op de werkplek, het opvolgen van de hygiëneregels en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De operator kan op een heftruck rijden, mits hij in bezit is van een 
geldig heftruckcertificaat. Teeling Petfood werkt volgens de HACCP-, GMP- en BRC-regels, de operator 
voert kwaliteitscontrole uit. 
Incidenteel wordt de operator ingezet in een andere dienst (of bij inpakwerkzaamheden). 
Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden: 

 voor de operator 1 naar operator 2 (allround operator) 

 voor de operator 2 naar operator 3 (extruder-operator). 
 
Functie-eisen 
- VMBO/MBO-2 opleiding (of hoger) techniek of procesoperator (VAPRO) 
- 2 tot 5 jaar werkervaring als machine operator in een productie organisatie (food) 
- technische kennis is een vereiste 
- geldig heftruckcertificaat 
- goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- competenties: nauwkeurig, verantwoordelijkheidsgevoel, resultaatgericht, stressbestendig 
- woon-/werkafstand naar Opmeer: maximaal 30 minuten 
- er wordt gewerkt in dagdienst (6.00-14.00 uur of 6.30-14.30 uur) 
- het betreft hier een redelijk fysiek intensieve functie, de operator dient fysiek sterk te zijn 
 
Vragen en/of solliciteren?  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Broer van der Wal (plantmanager) 
op telefoonnummer 06-51605800. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar Mathilde Hollegien (HR manager). 
 
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. 

http://www.teelingpetfood.com/

