
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een leuke en leerzame functie beschikbaar waarbij ruimte is om het geleerde in praktijk te brengen. Hierbij 
zoeken we een leergierige en pro actieve BBL’er, die zelfstandig te werk kan gaan. Je voert je werkzaamheden 
uit naast het volgen van je BBL-opleiding. Je bent lid van het processingteam waar je ervaring op doet in een 
foodproductie-omgeving met een hands-on mentaliteit. Ben je op zoek naar een veelzijdige functie, een 
leerzame periode en de mogelijkheid om door te groeien naar de functie van hoofdoperator? Dan komen wij 
graag in contact met jou! 
 

BBL Procesoperator (vapro C) 

 
Processing 

 
Etten-Leur 

 
Fulltime (36 uur) 

 

Startdatum september 2021 ( eerdere indienstdatum is 
mogelijk ) 

 

 
Functieomschrijving 

• Bedienen van geautomatiseerde proceslijnen  

• Klein onderhoud aan de apparatuur  

• Registreren en beoordelen van procesparameters  

• Beoordelen van producten of deze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen  

• Registreren en opvolgen van storingen  

• Uitvoeren van procescontroles  

• Samenwerken met andere disciplines binnen het bedrijf  
 

Functie-eisen 
• Namens Bettinehoeve start je een tweejarige opleiding Procesoperator C ( MBO niveau 4) in BBL 

structuur via het Curio College.  

• Zelfstandig en efficiënt kunnen werken, resultaatgericht, stressbestendig  

• Flexibele instelling en probleemoplossend  

• Aandacht voor kwaliteit, hygiëne, orde en netheid  
      

Aanbod/ reageren 
Theoretisch leer je van alles over veiligheid, procestechniek en procesbeheersing. In deze duale opleiding ga je 

de theoretische kennis gebruiken bij je praktijkopdrachten en met name bij je dagelijkse werkzaamheden. Het 

betreft een dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Deze functie wordt uitgevoerd 

in een vijfploegendienst. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV en motivatie in een e-mail naar irena@bettine.nl. Voor 

inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken.  

mailto:irena@bettine.nl


 
 
 

 

Welkom bij Bettinehoeve 
 
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 50 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 B.V. 
Hier wordt naast hoogwaardige (biologische) 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://group.emmi.com/che/en).  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! 
 

 
Voor meer informatie over Bettinehoeve kunt u terecht op www.bettine.nl 
 

Of bekijk onze social media kanalen 

www.facebook.com/bettinegeitenkaas 

www.instagram.com/bettinegeitenkaas 

www.linkedin.com/company/bettinehoeve-bv 
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