
 
 

 
 

  

 

Heb jij enkele jaren ervaring opgedaan als Systeem- en/of Applicatiebeheerder? En sta je open voor een 

volgende stap in een leuke, informele en financieel gezonde organisatie? Lees dan snel verder! 

Organisatie 

Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 medewerkers. Het bedrijf kenmerkt 

zichzelf door een open en informele cultuur waar iedereen elkaar kent. 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 zij hoog in het vaandel staan! 

 

Functie 

Het IT- landschap van Bettinehoeve krijgt in het komende jaar een grondige upgrade. Er wordt een nieuwe 

leverancier gekozen voor de infrastructuur, waarbij veel randapparatuur en een deel van de werkstations 

vervangen gaan worden. Tevens vindt er een upgrade naar de nieuwste Windows versie, Office365, etc. plaats. 

In deze rol werk je veel samen met de business/ data analist en de externe leverancier(s). Samen met hen 

draag jij zorg voor het functioneren en onderhouden van de ICT infrastructuur van beide locaties van 

Bettinehoeve in Etten- Leur, inclusief de applicaties waaronder met name het ERP systeem (Infor M3). De KA 

omgeving bestaat uit ongeveer 40 gebruikers. Uiteraard wordt ook IT ingezet in het productieproces, met de 

ambitie om deze in de toekomst nog meer op elkaar aan te sluiten. Uiteindelijk zal er in deze positie een balans 

zijn tussen Systeem/ Netwerkbeheer en Applicatiebeheer. Vanuit groei/ ambitie van het bedrijf zijn er diverse 

richtingen in welke deze rol zich zal kunnen ontwikkelen. 

Jouw voornaamste werkzaamheden bestaan uit: 

 Het optimaal laten functioneren van de systemen (werkstations, servers, netwerk en telecom), de 
software alsmede de verbindingen; 

 Het uitvoeren van installaties (onder andere van werkstations, printers, overige randapparatuur, 
servers, datacom apparatuur) en het inrichten van werkplekken; 

 Het verlenen van ondersteuning bij het beheer en de ontwikkeling van de softwareapplicaties en 
het ERP pakket;  

 Contact met de leveranciers, zowel op het gebied van Infrastructuur als ERP/ Software; 

 Het fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers voor diverse IT vraagstukken; 

 Het (mede) beheren van de systeemdocumentatie; 

 Het signaleren en oplossen van problemen en het doen van verbetervoorstellen aangaande de IT 
infrastructuur. 
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Functie-eisen 
 
We zijn voor opdrachtgever op zoek naar een kandidaat met: 

 Minimaal MBO-4 niveau, bij voorkeur opgeleid in de richting van Systeem/ Netwerkbeheer (of 
vergelijkbaar niveau door ervaring/ certificering behaald); 

 Eén of enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie (applicatiebeheerder/ 
systeembeheerder); 

 Enige ervaring met ERP-systemen en Database beheer (Infor M3 is een pré, SAP, Oracle, 
Dynamics, etc. voldoet); 

 Kennis van Windows Server en MS Office (O365 is een pré) en van Networking omgevingen 
(switches, firewalls); 

 Affiniteit met EDI en/of programmeren; 

 Kennis van Back-up en Antivirus pakketten. 
 
Als persoon ben je daarnaast communicatief vaardig, positief ingesteld, leergierig en servicegericht. Je kunt 
goed zelfstandig maar zeker ook in teamverband werken en bent oplossingsgericht. 

 
Aanbod 

 Werken in een financieel gezonde en groeiende/ uitdagende organisatie; 

 Een marktconform salaris en een vaste eindejaarsuitkering; 

 Een telefoon en laptop van de zaak; 

 30 Vakantiedagen; 

 Pensioenregeling; 

 Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 

  
Sollicitatie 
 
Lefit is verantwoordelijk voor de werving en selectie van deze vacature. 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en korte motivatie in een e-mail naar 
r.saelman@lefit.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen Rick Saelman (Consultant) 06-53311430 
 

 


