Profiel
Je bent een zichtbaar aanspreekpunt in onze organisatie en weet alles van veilig werken in een
productie-omgeving. Het voelt als jouw roeping om anderen daarin te adviseren en te coachen.
Structuren aanreiken om de operatie te ondersteunen is voor jou een vanzelfsprekendheid. In
algemeenheid is het belangrijk dat je meedenkt met de collega’s en objectieve realistische
oplossingen aandraagt. Vervolgens houd je in de gaten of vastgelegde afspraken ook in de praktijk
worden nageleefd.
Ben jij de enthousiaste MVK-er met aandacht voor mensen en veiligheid?

Middelbaar veiligheidskundige (m/v)
Productie

Etten-Leur

40 uur

MBO-niveau

Voornaamste taken/verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt mede voor de optimalisatie van het veiligheidsbewustzijn van de organisatie en de
medewerkers.
Je hebt een coördinerende, ondersteunende en adviserende rol t.a.v. veiligheidsmeldingen
en draagt zorg voor rapportage.
Je bent leidend in geval van (bijna)incidentonderzoeken.
Je bent hoofd BVH en verantwoordelijk voor de BHV-organisatie.
Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van het
veiligheidsbeleid.
Je tilt het werken met werkvergunningen naar een hoger plan.
Je rolt LoToTo volgens een stappenplan uit in de gehele organisatie in combi met het
hanteren van LMRA’s.
Je verzorgt toolbox meetings en diverse trainingen.
Je voert evaluaties op de RI&E uit.
Je neemt deel in het ARBO-Team.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding tot middelbare Veiligheidskunde of Preventie Adviseur
niveau II.
Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie in de voedingsmiddelenindustrie en of
procesindustrie.
Je hebt een duidelijke en sterke manier van communiceren en weet hoe je advies moet
uitbrengen.
Je bent in staat je collega’s te coachen in het veilig werken.
Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken en bent proactief.
Je bent inventief, oplossingsgericht en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
Je hebt actuele kennis van Nederlandse en Europese richtlijnen en wetgeving op het gebied
van veiligheid.

Aanbod
Het betreft een dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Deze functie
wordt uitgevoerd in 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 10 augustus 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, Instagram en/of LinkedIn.

