Wil jij werken bij een groeiend bedrijf binnen de voeding waar jij jezelf kan ontwikkelen? Lees dan snel verder!
Als Medewerker Poeder Inpak ben jij verantwoordelijk voor het veilig inpakken van poeder. Hierbij draag jij zorg
voor een foutloze registratie in verband met de product trace ability. Daarnaast ben jij medeverantwoordelijk
voor de eerstelijns storingen en het onderhoud aan de verpakkingslijnen. De functie wordt uitgevoerd in
tweeploegen inclusief weekenddiensten. Benieuwd naar jouw takenpakket? Hieronder is kort beschreven waar
jouw werkzaamheden uit bestaan:

Medewerker Poeder Inpak (m/v)
Inpak

Etten-Leur

Fulltime

MBO-niveau 2/ Vapro A

Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpakken conform productieplan;
Het nemen van monsters conform keuringsplan;
Inspecteren CCP’s (zeef en metaaldetectie);
Het uitvoeren van het schoonmaakplan;
Meehelpen het opruimen in de fabriek (bij storingen);
Inpakken product conform verpakking specificaties inclusief sealing en wegzetten van een gereed
pallet;
Het bedienen van de big bag afvul installatie en 25 kg afvullijn;
Verantwoordelijk voor productovergang (wisselen van product).

Functie-eisen
•
•
•
•

MBO werk- & denkniveau 2 / Vapro A;
Ervaring in een productieomgeving/food sector;
Zelfstandig, nauwkeurig, stressbestendig, flexibel en kwaliteitsbewust
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Aanbod/ reageren
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming (standplaats EttenLeur). Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan 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).

Welkom bij Bettinehoeve
Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 130 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. De bouw van de twééde melkpoederdroogtoren is
sinds kort begonnen!
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 & LinkedIn.

