
Vacature QC/QA medewerker 
 

Organisatie: 
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 100 medewerkers, aangevuld met flexibele 
krachten. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 2 locaties in Etten-Leur. Sinds 1982 richt het bedrijf zich op het 
inzamelen van geitenmelk en het produceren en vermarkten van verse en gerijpte geitenkaas onder de naam Bettine 
en onder private label. Per jaar wordt ongeveer 40 miljoen liter geitenmelk op twee verschillende productielocaties 
verwerkt tot kaas. Deze kaas wordt verkocht in +/-10 landen aan retail-, foodservice- en industriële organisaties. 
In 2014 is een poederdroogtoren in bedrijf genomen ( Goat Milk Powder ). Hier wordt naast geitenmelkpoeder ook 
wei-eiwitpoeder geproduceerd. Sinds begin 2016 maakt Bettinehoeve onderdeel uit van het Zwitserse zuivelconcern 
Emmi (https://benelux.emmi.com/nl/ )De cultuur binnen Bettinehoeve onderscheidt zich door pioniersgeest te 
combineren met ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid. 
 
Wegens groei zijn wij voor onze kwaliteitsafdeling  (totaal ± 6 FTE) op zoek naar een functie van  QC/ QA  medewerker 
Goat Milk Powder (GMP) 
 

Functieomschrijving:.  
 Je draagt zorg voor een goed  kwaliteitsbewustzijn van  medewerkers d.m.v. trainen van medewerkers op het 

gebied van hygiëne, schoonmaak, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het inplannen van structurele  
hygiëne-rondes met afdelingsmedewerkers.  

 Samen met afdelingsverantwoordelijken zorgdragen voor up to date  handboek en registratie- formulieren op 
gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en schoonmaak.  

 Acties uitzetten samen met betrokkenen n.a.v. trendanalyses, kwaliteitscontroles, blokkades, pest control.  

 Controleren en deels verwerken van kwaliteit registraties (incl. blokkade afhandeling).  

 Deelnemen aan / zelf initiëren van  Root Cause Analyse werkgroepen.  

 PDCA -  en voortgangsbewaking van QC/QA  gerelateerde acties. 

 Interne auditor, lid van HACCP team, THT onderzoek en klachtonderzoek.  

 Proactief doen  en uitvoeren van onderbouwde verbetervoorstellen. 

 Je bent lid van het arbo-team, je bewaakt,coördineert en zet acties uit die komen vanuit het Arboteam-
overleg. Ook pas je bij wijzigingen de RI&E aan.  
 

Functie-eisen: 

 MBO/ HBO diploma  in Levensmiddelen technologie of vergelijkbaar.  

 Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie.  

 Ervaring in de zuivel of met producten als babyvoeding/nutrition is een pré 

 Ervaring met BRC/IFS/HACCP/intern auditor / PDCA  

 Ervaring met Root Cause Analyses technieken 

 Affiniteit met het werken in diverse programma’s, zoals Office pakket, ERP programma, specificatie beheer 
software pakketten.  

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse  taal. Bij voorkeur ook basiskennis van Frans en Duits. 
   

Persoonlijke eigenschappen:  

 Zelfstandig         •   Teamspeler 

 Pragmatisch/ hand on mentaliteit    •   Analytisch sterk 

 Flexibel       •   verantwoordelijk 

 organisatorisch 
 

Aanbod: 
Het betreft een parttime dienstverband  binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan vóór 7 juli 2017 je CV en motivatie per e-mail naar de afdeling HR 
ter attentie van Irena Ewijk via irena@bettine.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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