Profiel
Wij zijn op zoek naar een Teamleider voor de afdeling productie van onze gerijpte geitenkazen! Als
Teamleider ben jij het aanspreekpunt van het team en zorg jij samen ervoor dat de
organisatiedoelstellingen behaald worden. Je geeft leiding aan drie afdelingen. Waaronder de
logistieke afdeling en twee productie afdelingen. Als Teamleider ben jij direct leidinggevende van
twee Lijnverantwoordelijken en stuur jij ±35 medewerkers aan. Als teamleider zorg jij ervoor dat de
productie op rolletjes loopt en binnen de gestelde normen behaald worden. De functie wordt in
dagdienst uitgevoerd.
Ben jij de enthousiaste Teamleider met aandacht voor mensen, processen en kwaliteit? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Teamleider Productie (m/v)
Productie

Bankenstraat 15, Etten-Leur

40 uur

MBO-niveau

Voornaamste taken/verantwoordelijkheden
- Planning van de afdeling, binnen de aangegeven planning vanuit Supplychain:
o Personeelsplanning;
o Inzet van juiste productielijnen/ machines.
- Procesverloop waarbij rekening gehouden dient te worden met:
o Veiligheid, kwaliteit, kwantiteit en levertijd.
- Verbeteringen van output, proces, efficiency, kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, veiligheid en
hygiëne;
- Opleiden medewerkers op een coachende manier;
- Toezien op juist omgang en inzet van materiaal en machines;
- Juiste inzet en gebruik van HR-tools zoals:
o Functioneringsgesprekken;
o Beoordelingsgesprekken;
o Verzuimgesprekken;
o Opleiding en competentiematrix;
o Uren controles van medewerkers.
- Het stellen van prioriteiten binnen verschillende disciplines;
- Adviseren van het MT over het inpakbeleid en het doen van investeringen.

Functie-eisen
-

MBO (werk- en denkniveau);
Kennis m.b.t. de gebruikte verpakkingsmaterialen, zoals flexibles, karton en hulpstoffen als ook
van verwerkingsmachines is een vereiste;
Kennis m.b.t. het produceren van witschimmelkazen is een pré;
Enige jaren ervaring in het verpakken van voedingsmiddelen is een pré, evenals ervaring met
robots;
Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal;
MS office-pakket (nadruk op Excel), planningssysteem M3, Tijdsregistratiesysteem.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent praktisch ingesteld, je bent een
teamplayer en draagt een voorbeeldfunctie uit. Je hebt oog voor hygiëne, kwaliteit en veiligheid.

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 je CV en motivatie in een e-mail naar
sollicitatie@bettine.nl vóór 23 juni 2022. Voor inhoudelijke vragen kun je, via het algemene nummer
076-5022247, contact opnemen met Irena van Binsbergen ( HR adviseur )

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. Sinds kort is de bouw van
de twééde melkpoederdroogtoren 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 mediakanalen op Facebook, Instragram en/of LinkedIn.

