
 
 

 
 

 

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! 
 
Profiel 
Wij zijn op zoek naar een Supply Chain Planner die energie krijgt van het werken in een dynamische 
werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Je vertaalt de forecast naar een efficiënt productieplan waarin je 
rekening houdt met: voorraadhoogtes, verkooporders en productiecapaciteit van beide productielocaties. 
Daarnaast zorg je er voor dat de melkontvangst zonder obstakels doorgang kan vinden. 
 
Functieomschrijving 

 Productieplanning verzorgen. 

 Melkplanning verzorgen. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de logistieke afdeling bij complexe vraagstukken. 

 Voorraadbeheer (tellingen, signalering afwijkingen, blokkades, THT overschrijdingen, cycle- counting). 

 Planningsparameters in het ERP systeem beheren (Key user ERP namens Planning en Logistiek). 
Waarnemende taken bij afwezigheid Manager Planning & Logistics. 

 In staat om verbeteringen door te voeren en hier zelfstandig voorstellen voor te doen. 

 Aandragen/onderhouden van (nieuwe) KPI rapportages. 

 Actief zoeken naar oplossingen voor terugkerende  issues. 

 Actieve deelname aan diverse overleggen (ochtendoverleg, Management of Change, enz.) 
 

Functie-eisen: 

 HBO- werk- en denkniveau (richting Logistiek/Supply Chain). 

 Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Bij voorkeur binnen de foodbranche (pré zuivel). 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels. 

 Goede beheersing van het Office pakket. 

 Kennis van ERP-systeem, M3 heeft de voorkeur. 

 Je herkent jezelf verder in de volgende persoonskenmerken: flexibel, stressbestendig, 
overtuigingskracht, analytisch sterk, uitstekende kennis van Supply Chain Management en 
communicatief vaardig op diverse niveaus binnen de organisatie. 
      

Aanbod/ reageren 
Het betreft een dienstverband van 40 uur binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan uiterlijk 20 
december 2019 je CV en motivatie in een e-mail naar sollicitatie@bettine.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je,  
via het algemene nummer 076-5022247, contact opnemen met Irena Ewijk (HR Medewerker). 

 

     Vacature Supply Chain Planner 
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