
 

 

Dutch Pet Products is een groeiend bedrijf, gespecialiseerd in het verpakken en distribueren 
van hoogwaardige dierenvoeders, met name voor huisdieren.  Onze klanten zijn verspreid 
over de gehele wereld, maar de nadruk ligt op Nederland, België en Duitsland. Bij Dutch Pet 
Products staan collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren hoog in het vaandel.  
  
We op zoek naar een fulltime :     
 

Werkvoorbereider  (m/v) (40 uur) 
 
In deze veelzijdige functie ben je een sleutelfiguur binnen het bedrijf in de 
productievoorbereiding en controle. Door jouw werkzaamheden is de productie goed 
voorbereid zodat deze optimaal kan produceren. Samen met je team bent je 
verantwoordelijk dat de order goed verwerkt kan worden. 
 
Takenpakket: 

- Technische ondersteuning aan collega’s in het productieproces;  

- Aansturing van collega’s in de productie; 

- Ordervoorbereiding; 

- Productieplanning; 

- Productieoverleg met bedrijfsleider en eventueel andere afdelingen;  

- Bestellen van grondstoffen, verpakkingen en productiebenodigdheden in een ERP systeem; 

- Uitvoeren van kwaliteitscontroles; 

- Orderverwerking in het ERP systeem; 

 

Profiel: 
- Minimaal MBO niveau 4 (of werk en denkniveau met aanvullende relevante werk ervaring)  

- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

- No-nonsense mentaliteit; 

- Ruime ervaring met het werken in een ERP systeem en MS office is een pré; 

- Je bent in bezit van de volgende competenties: Technisch inzicht, nauwkeurig, 

gestructureerd kunnen werken in een dynamische omgeving, stressbestendig, goed kunnen 

plannen, leergierig, goede communicatieve vaardigheden en je hebt een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel; 

- Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift, daarnaast spreek je Duits en/of 

Engels. 

 
  



 

 

Wat bieden wij?  
- Een leuke, afwisselende fulltime baan van 40 uur per week in dagdienst op basis van een 

tijdelijk contract, met zicht op een vaste baan. Echter bereid zijn om indien nodig over te 

werken; 

- Een leuk team collega’s; 

- Marktconform salaris a.d.h.v. functie; 

- Pensioenopbouw; 

- Reiskostenvergoeding vanaf 10 km enkele reis (met een maximum van 35 km enkele reis); 

- Ruimte voor verdere bijscholing. 

 
Interesse? 
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende, jonge organisatie? 
Solliciteer dan snel op deze functie!  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Rob Poels, bedrijfsleider, via telefoonnummer 077-4640000 of r.poels@dutchpet.nl 
 
Sollicitaties (motivatie en CV)  
Graag per email naar r.poels@dutchpet.nl 
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