
 
 
 
 

Vacature Machineoperator 
 
 
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 110 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. 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. 
 
Voor onze inpak-/productieafdeling op de locatie Nieuwe donk te Etten-Leur zijn wij op zoek naar een 
Machineoperator. 
 
Functieomschrijving: 
 

 Het inpakken en verwerken van kaas.  

 Uitvoeren van werkzaamheden aan de productielijn volgens de op de werkplek geldende instructies. 

 Zorgen voor de aan- en afvoer van producten. 

 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt gelet op de kwaliteit van het product en de 
algemene hygiëne (HACCP) op de werkvloer. 

 Efficiënt en schoon kunnen werken, en het schoonhouden van de afdeling. 
 

Functie-eisen:  

 Minimaal 3 jaar vergelijkbare ervaring in de food industrie is een must, ervaring met zuivel is een 
pré. 

 In het bezit van Vapro A is een must, Vapro B is een pré. 

 Bekend met kwaliteitssystemen BRC en IFS. 

 Zelfstandig en efficiënt kunnen werken, resultaatgericht, stressbestendig. 

 Flexibele instelling en probleemoplossend. 

 Aandacht voor kwaliteit, hygiëne, orde en netheid. 
 

Aanbod: 
 
Het betreft een fulltime dienstverband ( 37, 5 uur ) binnen een dynamische onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan vóór 27 november 2017 je CV en motivatie per e-mail 
naar Irena Ewijk (irena@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 
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