
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta jij aan het begin van je carrière en zoek je een commerciële uitdaging? Krijg jij energie van 
onderhandelen en het binnenhalen van top deals? Wil jij alle kneepjes van het vak leren? Dan hebben 
wij een mooie uitdaging voor jou. Bettinehoeve is namelijk aan het groeien wat betekent dat wij op 
zoek zijn naar een Junior Buyer die samen met ons mee wilt ontwikkelen!  
 
 

Junior Inkoper  

 
Dagdienst 

 
Etten-Leur 

 
36 - 40 uur  

 
Hbo-starter  

  
     

Wie ben jij?  

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (richting bedrijfs-, commerciële economie of 
soortgelijks). 

• Je bent enthousiast en je beschikt over genoeg ambitie om te groeien. Zowel op persoonlijk 
vlak als samen met de organisatie.  

• Je bent een echte teamspeler, maar je kan ook goed zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. 

• Je bent communicatief sterk en beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal. 

• Je bent pro-actief, pakt kansen aan en staat open voor veranderingen. 
 
Wat zijn jouw taken? 

• Je onderhandelt zelfstandig prijzen en inkoopvoorwaarden bij leveranciers. 

• Je bent verantwoordelijk voor een aantal materiaalgroepen. 

• Je initieert en geeft ondersteuning bij inkoopprojecten. 

• Je bewaakt kwaliteits- en duurzaamheidskaders. 

• Je voert diverse administratieve inkooptaken uit . 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de afhandeling van klachten en afwijkingen bij 
leveranciers. 

• Je analyseert inkoop-data. 

• Je rapporteert aan de Senior Buyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Wat bieden wij jou? 

          De mogelijkheid om in jouw functie te groeien. 

          Jezelf ontwikkelen bij een groeiend internationaal bedrijf met collega’s in binnen- en buitenland. 

    Samenwerken in een fijn team met je directe collega’s (Directeur Inkoop, Senior Buyer, 
Operationeel Inkoper). 

     30 vakantiedagen op fulltimebasis + 1 extra vrije dag op jouw verjaardag. 

     8,25% vakantiegeld + halve 13e maand. 

        Telefoon en laptop van de zaak. 

         Reiskostenvergoeding (indien de afstand woonplaats-standplaats 10 km of meer bedraagt) 

        Flexibele uren en deels thuiswerken is mogelijk. 

       En natuurlijk een fijne werkomgeving binnen een familiebedrijf 
 
Reageren?  
Ga jij ons bedrijf een stap verder helpen en wil je ons team komen versterken? Stuur dan je CV en 
motivatie vóór 12 december naar sollicitatie@bettine.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met 
je op. Voor inhoudelijke vragen kun je, via het algemene nummer 076-5022247, contact opnemen met 
Stefanie Antonissen (HR Medewerker). 
 

Over 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. Binnenkort openen wij 
onze nieuwe, tweede 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! 
 
Onze strategie richt zich onder andere op duurzaamheid en mensen. Wij werken iedere dag met 
gepassioneerde mensen aan een duurzame toekomst. 
 
Voor meer informatie over Bettinehoeve kunt u terecht op www.bettine.nl 
Of bekijk onze social mediakanalen op Facebook, Instagram en/of LinkedIn.  
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