
Vacature Logistiek Manager (Fulltime) 

 
 
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 +/-14 landen aan retail-, foodservice- en industriële organisaties. 
Sinds begin 2016 maakt Bettinehoeve onderdeel uit van het Zwitserse zuivelconcern Emmi 
(https://group.emmi.com/de/). In 2014 is een poederdroogtoren in bedrijf genomen, welke 
eveneens onderdeel uitmaakt van het Zwitserse Emmi. Hier wordt naast geitenmelkpoeder ook wei-
eiwitpoeder geproduceerd. De cultuur binnen Bettinehoeve onderscheidt zich door pioniersgeest te 
combineren met ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid. 
 
Wegens groei zijn wij op zoek naar een Logistiek manager die zorgdraagt voor een optimale 
goederenstoom binnen de organisatie van grondstof tot en met eindproduct. De logistiek manager 
maakt onderdeel uit van het Managementteam en rapporteert aan de Operationeel directeur.  
 
Functieomschrijving: 
 

 Stelt logistiek jaardoelen op, aansluitend op bedrijfsdoelstellingen en verzorgt middellange 
termijn planning.  

 Is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en controle van de goederenstroom in het 
bedrijf. 

 Geeft leiding aan de afdeling planning en magazijn en ziet toe op de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 Heeft een spilfunctie in het bedrijf. Bewaakt het gehele proces van de aanvoer van 
grondstoffen en materialen tot en met het tijdige transport van het eindproduct naar de 
afnemers. Optimaliseert de goederenstromen binnen het bedrijf en draagt zorg voor goede 
service naar klanten. 

 Zorgt ervoor dat de forecast en binnenkomende orders in het productieproces ingepland 
worden. Daarbij houdt hij rekening met de productiecapaciteit van het machinepark, de 
productietijden, de levertijd van de grondstoffen, de materialen, en de beschikbaarheid van 
personeel. 

 Zorgt ervoor dat iedereen volgens de geldende procedures werkt. In dit kader voert de 
functionaris regelmatig overleg met zijn team, de managers van andere afdelingen zoals 
Inkoop, Verkoop en Productie.  

 Doet gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen ter optimalisatie van product en proces. 

 Inzetten van de HR tools zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken, en opvolgen 
verzuim.  
 

Functie-eisen: 
 

 HBO diploma in een  logistieke richting 

 Minimaal 5 jaar ervaring in het leidinggeven aan een logistieke afdeling 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels 

 Kennis van het office pakket 
 

http://www.bettine.nl/
https://group.emmi.com/de/


 

Persoonlijke  eigenschappen:  

 Sterk analytisch vermogen 

 leidinggevende kwaliteiten 

 Flexibele instelling 

 stressbestendig 

 Helikopterview 
 
Aanbod: 
 
Het betreft een fulltime dienstverband bij de Bettinehoeve. Deze  functie wordt uitgevoerd in een 
dagdienst. Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
 
Interesse? Stuur dan vóór 13 oktober  je CV en motivatie in een e-mail naar Irena Ewijk 
(irena@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 
 

 

 


