
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij bekend in de voedingsmiddelenindustrie en heb jij ervaring met leidinggeven van medewerkers? Als 
Lijnverantwoordelijke Vormhal ga jij aan de slag met het zo optimaal en efficiënt mogelijk uitvoeren van de 
productieorders binnen het proces van onze gerijpte geitenkazen. Zo dien je rekening te houden met de 
veiligheid, kwaliteit, kwantiteit en levertijd. Het uitvoeren van de productieorders doe je natuurlijk niet alleen. 
Hierbij is het van belang dat je jouw team aanstuurt en coacht om de doelstellingen te behalen. Tevens werk je 
veel samen met Teamleider Productie en bij zijn/haar afwezigheid ben jij het aanspreekpunt van het team.  
 
Ben jij op zoek naar een functie met verantwoordelijkheid waarbij je jouw inbreng geeft over verbeterprocessen 
en vind je het leuk om medewerkers aan te sturen en te motiveren? Lees dan snel verder en kom erachter of jij 
bij ons past!  
 

Lijnverantwoordelijke Vormhal (m/v) 

 
Vormhal/inpak 

 
Etten-Leur 

 
Fulltime 

 
MBO-niveau 3 

 
Functieomschrijving 

• Planning van de afdeling, binnen de aangegeven planning vanuit Supplychain 

• Verbeteringen aandragen van output, proces, efficiency, kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, 
veiligheid en hygiëne  

• Het opleiden van medewerkers op een coachende manier 

• Het beheren van de voorraad in samenwerking met de Teamleider Productie  

• Zorgdragen over de juiste reiniging, schoonmaak en gebruik van de machines en materialen waarbij de 
gebreken worden gemeld in het systeem (Q3) 

• Boekingen volledig en correct in het systeem melden (M3) 

 

Functie-eisen 
• MBO- werk en denkniveau 3 

• Ervaring met verpakken van food is een pré 

• Ervaring met Excel, Word en Outlook. Kennis met het planningssysteem (M3) is een pré 

• Leidinggevende vaardigheden, teamplayer en communicatief vaardig  

• Aandacht voor hygiëne en veiligheid 

• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal  

      

Aanbod/ reageren 
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming (standplaats Etten-
Leur). Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan 
uiterlijk 18 december 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 Stefanie Antonissen (HR Medewerker). 
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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. Binnenkort begint de bouw van de twééde 
melkpoederdroogtoren!  
   
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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