
Vacature QA/QC coördinator (32-40 uur) 

 
 
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 +/-14 landen aan retail-, foodservice- en industriële organisaties. 
 
In 2014 is onze poederdroogtoren GMP (Goat Milk Powder BV) in bedrijf genomen. Hier wordt naast 
hoogwaardige geitenmelkpoeder ook WPC (wei proteïne concentraat) geproduceerd voor toepassing 
in o.a. baby- en sportvoeding. Zusteronderneming AVH dairy trade B.V. (met het kantoor in Bergen 
Noord-Holland) is een unieke aanbieder en exporteur van (biologische) geiten- en schapen 
zuivelproducten met een breed portfolio voor de business-to-business verkoop aan de 
voedingsindustrie. Bettinehoeve en AVH dairy trade B.V. zijn beiden een dochteronderneming van 
Emmi uit Zwitserland. 
  
Wegens stabiele en duurzame groei zijn wij voor onze bedrijven op zoek naar een nieuwe collega. Wil 
jij samen met ons een groeipad bewandelen? 
 
Functieomschrijving: 

 Aanspreekpunt voor kwaliteitsaangelegenheden zowel intern als extern voor zowel 
Bettinehoeve als Goat Milk Powder 

 Verantwoordelijk voor Audit (denk hierbij aan bv.  BRC / IFS / GMP+ / RISKPLAZA / SKAL / 
HALAL en COKZ inspecties) 

 Dagelijkse leiding aan het kwaliteitsteam  
 Je rapporteert aan de Quality Manager en vervangt haar bij afwezigheid 
 Opstellen en analyseren van KPI rapportages 
 Het coördineren / uitvoeren van oorzaak analyses en het leiden van verbeterteams 
 Het voorstellen en coördineren / uitvoeren van verbetermaatregelen 
 Deelname aan projecten / Leider van projecten 
 Intensief samenwerken met collega’s van productie, technologie, inkoop en verkoop 
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne en externe audits (bij leveranciers) 

Functie-eisen: 
 

 Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, richting levensmiddelentechnologie 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een (leidinggevende) kwaliteitsfunctie binnen de 
foodindustrie (bij voorkeur in de zuivel) 

 Je hebt ervaring in het opzetten en onderhouden van diverse kwaliteit systemen alsmede 
HACCP 

 Je bent overtuigend en kan overzicht behouden binnen een dynamische en groeiende 
organisatie 

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, voor zowel intern- als externe relaties 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de Nederlandse als de 
Engelse taal 

 Competenties: analytisch, teamspeler, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht 
 

http://www.bettine.nl/


Aanbod: 
 
Het betreft een dienstverband van 32 – 40 uur bij de Bettinehoeve. Deze  functie wordt uitgevoerd in 
een dagdienst. Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
 
Interesse? Stuur dan vóór 6 augustus 2018 je CV en motivatie in een e-mail naar Jaimy Smits 
(jaimy@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 
 

Voor meer informatie over Bettinehoeve, AVH dairy trade B.V., Goat Milk Powder B.V. of Emmi 

verwijzen wij je graag naar de volgende websites: 

www.bettine.nl  

www.avhdairy.com 

www.goatmilkpowder.com 

www.emmi.com 
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