
 
 

 
 

 

 
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 medewerkers. 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 merknaam Bettine en 
onder private label. Per jaar wordt ongeveer 45 miljoen liter geitenmelk op twee verschillende 
productielocaties verwerkt tot kaas. Deze kaas wordt verkocht in Nederland en andere Europese landen aan 
retail- en foodserviceorganisaties. In 2014 heeft het bedrijf een melkpoederdroogtoren in bedrijf genomen 
onder de naam Goat Milk Powder BV. Hier wordt naast hoogwaardige geitenmelkpoeder ook WPC (wei 
proteïne concentraat) geproduceerd voor toepassing in o.a. baby- en sportvoeding.  Sinds begin 2016 maakt 
Bettinehoeve onderdeel uit van het Zwitserse zuivelconcern Emmi  (https://benelux.emmi.com/nl/). De cultuur 
binnen Bettinehoeve onderscheidt zich door ondernemerschap te combineren met ambachtelijkheid. De 
kernwaarden ambitie, professionaliteit, verantwoordelijkheid en samenwerking hebben wij hoog in het 
vaandel staan! 
 
Wegens optimalisering en uitbreiding van productieprocessen zijn wij voor onze technische dienst (totaal ± 7 
FTE) op zoek naar een fulltime Allround storingsmonteur Elektro. Jij als elektromonteur bent 
medeverantwoordelijk voor de technische installaties in het machinepark. Het machinepark bestaat uit zeer 
moderne installaties waar allerlei verschillende soorten techniek wordt toegepast met verschillende machines. 
Denk hierbij aan elektrotechniek, PLC besturingstechniek, hydrauliek-pneumatiek etc. 
 
Functieomschrijving 
 

- Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud; 
- Het lokaliseren en oplossen van (complexe) storingen;  
- Verbeteringen aandragen en uitvoeren ten behoeve van installaties en besturingssystemen; 
- Beheren en onderhouden van machines, installaties en (rand)apparatuur;  
- Bereidheid tot het lopen van consignatie diensten; 
- Meedenken over de waarborgen van het kwaliteitsborgingssysteem binnen het machinepark;  
- Uitvoeren van inspecties;  
- Alle overige voorkomende werkzaamheden in het machinepark. 
- Beheren van kalibraties en deze in plannen/ uitvoeren   
- Technische ondersteuning bieden binnen projecten 
 

Functie-eisen: 
 
- Afgeronde technische MBO -opleiding, bijvoorbeeld richting elektro, besturingstechniek of 

energietechniek.  
- Ervaring met een PLC-gestuurde machines en onderhoudsmanagementsysteem 
-  Mechanische kennis is een pré  
- Proactief, probleemoplossend en gestructureerd kunnen werken 
- Zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren  
- Woonachtig in Etten-Leur of omgeving i.v.m. storingsdiensten 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature Allround Storingsmonteur Elektro 

(Voedingsmiddelenindustrie) 
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Aanbod/ reageren 
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Er wordt 40 uur gewerkt, deze functie wordt uitgevoerd in 
dagdiensten. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan uiterlijk 15 oktober 2019 je CV en motivatie in een e-mail 
naar sollicitatie@bettine.nl. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Voor inhoudelijke vragen 
kun je,  via het algemene nummer 076-5022247, contact opnemen met Irena Ewijk (HR Medewerker). 
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