
Vacature Teamleider inpak 
 

Organisatie: 
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 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 inpakafdeling zijn wij op zoek naar een Teamleider. 

 
De Teamleider inpak draagt zorg voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van en overzicht houden op de 
inpakafdeling. Rekening houdend met de kwaliteits- en Arbonormen, en efficiency-, rendementsdoelstellingen van de 
afdeling en het bedrijf. Je stuurt direct twee Lijnverantwoordelijken aan en rapporteert zelf aan de operationele 
Directeur. 
 
Functieomschrijving: 

 Verantwoordelijk voor het behalen van vastgestelde inpakdoelstellingen op het gebied van inpak efficiency, 
rendement/verliezen, inpakkwaliteit, arbeidsomstandigheden en veiligheid.  

 Voorstellen uitwerken en voorleggen aan operationele Directeur, aangaande de te gebruiken machines en 
materialen, waarbij rekening gehouden wordt met kostenreductie en rendementsverbetering. 

 Verpakken en produceren binnen de gestelde normen en behaalde certificaten. 

 Stimuleren en ondersteunen van het WCM-traject (World Class Manufacturing). 

 Deelnemen als lid in HACCP team, DPO en andere dagelijkse (ad hoc) overlegstructuren. 

 Uitdragen van en toezien op het werken conform de Kernwaarden van Bettine, zijnde: 
- AMBITIE 
- VERANTWOORDELIJKHEID 
- PROFFESSIONALITEIT 
- SAMENWERKING 

 Juiste inzet en gebruik van HR-tools zoals, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken, opleiding en 
competentiematrix. 

 Het organiseren van werkoverleg. 

 Zorgen voor verantwoord toezicht als er buiten de gebruikelijke uren word geproduceerd. 
 

Functie-eisen: 

 MBO+ werk- en denkniveau 

 Kennis m.b.t. de gebruikte verpakkingsmaterialen, zoals flexibles, karton en hulpstoffen als ook van 
verwerkingsmachines is een vereiste 

 Ervaring met Lean& Mean technieken toepassen in praktijk 

 Enige jaren ervaring in het verpakken van voedingsmiddelen is een pré, evenals ervaring met robots en  
andere automatiserings toepassingen 

 Affiniteit met techniek is een pré 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 Computerkennis; MS office-pakket, planningssysteem M3, tijdsregistratiesysteem Atimo 
 
Persoonlijke eigenschappen: 

 Leidinggevend sterk 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Motivator 

 Uitdragen van voorbeeldfunctie 

 Oog hebben voor hygiëne, kwaliteit en veiligheid 

http://www.bettine.nl/
https://benelux.emmi.com/nl/


 Pragmatisch en oplossingsgericht 

 Flexibel 

 Een gezonde portie doorzettingsvermogen 
 

Aanbod: 
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan vóór 7 mei 2018 je CV en motivatie in een e-mail naar Tjeu van der 
Heijden (tjeu@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 
 


