
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onze afdeling Quality zijn wij op zoek naar een QC Teamleider. Als QC Teameider houd jij je bezig met het 
analyseren, monitoren en optimaliseren van de analyseresultaten met betrekking tot grondstoffen, processen 
en eindproducten (kaas en poeder). Daarnaast werk je intensief samen met QA, Productie, Technologie, inkoop 
en verkoop.  
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Functieomschrijving 

• Verantwoordelijk voor de aansturing van QC werkzaamheden en processen, zowel intern en extern 
voor Bettinehoeve én Goat Milk Powder.  

• Leiding geven aan het QC- kwaliteitsteam (4 mw.) en vervangt hen bij afwezigheid. 

• Maken van trend analyses van alle analyse resultaten en rapporteert intern aan betrokkenen.  

• Opzetten van een monitoringssysteem en je komt met verbetervoorstellen. 

• Het coördineren en uitvoeren van oorzaak analyses en het leiden van verbeterteams. 

• Verantwoordelijk dat de verzamelde analyse- resultaten gecontroleerd dienen te worden aan de hand 
van vastgestelde specificaties / normen. 

• Bij afwijkingen onderneem je de benodigde acties en zorg je ervoor dat de producten/grondstoffen 
indien nodig geblokkeerd worden en dat vervolgacties worden uitgevoerd en vastgelegd. 
 

Functie-eisen 

• Bachelor of Masters Levensmiddelentechnologie, HLO, Microbiologie of vergelijkbaar.  

• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in soortgelijke rol in de zuivelbranche (melkpoeders is pré). 

• Bekend met producten bedoeld voor babyvoeding / (sport)nutrition / kaas. 

• Je hebt ervaring met lab analyses/systemen, bij voorkeur binnen de zuivel. 

• Ervaring met Root Cause Analyses technieken. 

• Ervaring met data analyses. 
      

Aanbod/ reageren 
Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur is bespreekbaar) binnen een dynamische en groeiende 
onderneming (standplaats Etten-Leur). Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Herken jij jezelf in 
bovenstaand profiel? Stuur 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. Sinds kort zijn we begonnen met 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 op Facebook, Instagram en LinkedIn.  
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