Vacature HBO-stage kwaliteitsafdeling
Organisatie:
Bettinehoeve B.V. is een groeiend familiebedrijf met ± 125 medewerkers dat begin 2016 een
samenwerking is aangegaan met het Zwitserse zuivel multinational Emmi.
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 30 miljoen liter geitenmelk op twee verschillende productielocaties verwerkt tot kaas.
Deze kaas wordt verkocht in +/-10 landen aan retail-, foodservice- en industriële organisaties.
Daarnaast is eind 2014 een poederdroogtoren in bedrijf genomen. Hier wordt naast (biologische)
geitenmelkpoeder ook wei-eitwitpoeder geproduceerd. De cultuur van het bedrijf onderscheidt zich
door ondernemerschap te combineren met ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid.
Voor de afdeling Kwaliteit en Voedselveiligheid zijn we op zoek naar een HBO stagiair.
Er zijn diverse projecten beschikbaar, denk hierbij aan bv.:
Functieomschrijving:
De opdracht kan in overleg met stagiaire vastgesteld worden. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

Opzetten van een omgeving risico analyse studie inclusief opzet van het monitoring
programma;

Het verbeteren van het huidige kwaliteitsmanagement systeem conform BRC/IFS/GMP+ eisen;

Opzetten van een “Master Sanitation Schedule” / Procesoptimalisatie en validatie van CIP- en
andere reiniging en desinfectie processen + optimaliseren van huidige reiniging instructies;

Implementatie van nieuwe analyse apparatuur / optimalisatie huidige analyse apparatuur zoals
een Milcoscan of Foodscan;

Verifiëren / Valideren van huidig HACCP plan en het aanpassen van dit plan a.d.h.v. een risicostudie.

Functie-eisen:
de
e

3 of 4 jaar HBO opleiding, richting Voedingsmiddelentechnologie, Food & Business of
Voeding & Diëtetiek.

Zelfstandig, proactief, hands-on, daadkrachtig;

Analytisch, accuraat en probleemoplossend.
Reageren:
Heb je zin in een afwisselende HBO stage op gebied van kwaliteit / voedselveiligheid in een
dynamisch en snel groeiend bedrijf? Stuur dan je CV en motivatie in een e-mail naar Karin van Vugt
(QA Manager) via karin@bettine.nl. Ook voor inhoudelijke vragen over de stageplaats kun je contact
met haar opnemen.

