
 
 

 
 

 

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 
merknaam 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 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 en Brabantse zakelijkheid.  

 
 

Voor onze afdeling Logistiek zijn wij op zoek naar een  
Meewerkend voorman Logistiek! 

 
Profiel: 
 
Wegens groei is er een leuke en uitdagende functie als Meewerkend voorman beschikbaar op onze afdeling 
logistiek. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het Logistieke team en tevens werk je 
mee om de goederenstoom binnen de organisatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Je werkt in een 

dynamische werkomgeving waar geen dag hetzelfde is en rapporteert aan Manager Planning & Logistiek. 

  
Functieomschrijving: 

 
• Het coachen en motiveren van het logistieke team 
• Operationele aansturing geven aan de Logistieke medewerkers 
• Je bent verantwoordelijk voor de bezetting van het Logistieke team (incl. vakantieplanning) 
• Je draagt zorg voor orde en hygiëne van de logistieke zones 
• Je bent verantwoordelijk voor het boeken van inkoop-, distributie- en verkooporders 

(administratieve afhandeling) 
• Het deelnemen aan het Dagelijks Productie Overleg (DPO) en leiden van het Dagelijkse Team 

Overleg (DTO) 
• Zorgdragen voor tijdige beschikbaarheid emballage materiaal voor 2 productie locaties. Dit in 

samenspraak met externe partijen 
• Het systematisch beheren van voorraad eindproduct bij een logistieke dienstverlener. Tevens ook 

het opmaken van laadlijsten bij verlading 
• Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt opslaan van producten in de daarvoor bestemde 

opslaglocaties 

• Meewerken met het team; orderpicken, laden/lossen goederen, aanvoer verpakkingsmateriaal 
voor productie, etc. 

• Zorgdragen voor en bewaken van een juiste voorraad registratie en het uitvoeren/begeleiden van 
cycle-counts. 

• Je denkt pro actief mee met het verbeteren van logistiek processen en komt daarmee met 

concrete verbetervoorstellen. 
• Je bent verantwoordelijk voor KPI rapportage aan Manager Planning & Logistiek. 

 

Vacature Meewerkend 

voorman Logistiek 
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Functie-eisen: 
 

• Afgeronde MBO niveau 3 opleiding richting Logistiek 
• Ervaring met Logistieke (magazijn) werkzaamheden 

• Minimaal 3 jaar ervaring als meewerkend voorman of vergelijkbare functie 
• Beheerst goed Nederlands en Engelse taal 
• Excel, Word, Outlook, ERP-pakket (M3) 
• Zelfstandig en efficiënt kunnen werken, resultaatgericht, stressbestendig 
• Flexibele instelling en probleemoplossend 

• Aandacht voor kwaliteit, hygiëne, orde en netheid 
 
Aanbod: 
 
Het betreft een dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Deze functie wordt 
uitgevoerd in een dagdienst. Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. 
 
Reageren: 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan vóór 18 september as. je CV en motivatie in een e-mail naar 
irena@bettine.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 

 


