
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistiek medewerker (m/v) 

 
Dagdienst  

 
Bankenstraat 15, Etten-Leur  

 
Fulltime    

 
MBO-niveau 

 
Wie ben jij?  
Jij bent graag actief bezig in een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is. Je bent een echte 
aanpakker en werkt graag in teamverband om de logistieke taken zo optimaal mogelijk uit te voeren. 
Je hebt oog voor kwaliteit en je draagt zorg voor orde en hygiëne. Je hebt ervaring met logistieke 
(magazijn) werkzaamheden en je beschikt over een heftruck en reachtruck certificaat (mogelijkheid 
om deze bij ons te behalen). Het hebben van een rijbewijs C is een pré.   

 
Wat zijn jouw taken? 

• Meewerken met het team; orderpicken, laden/lossen goederen, aanvoer 
verpakkingsmateriaal voor productie, etc. 

• Je zorgt voor een goede aanvoer (verpakkings)materialen voor de verpakkingsafdelingen 

• Zorgdragen voor het primaire onderhoud aan de logistieke middelen 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van distributieorders en 

overige verzendt/inkoopdocumenten 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het efficiënt opslaan van producten in de daarvoor 

bestemde opslaglocaties 

 
Wat bieden wij jou?  

• Logistieke functie in dagdienst  

• 30 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek  

• Vrij op je verjaardag mits deze op jouw werkdag valt  

• 8,25% vakantiegeld 

• Halve 13e maand  

• En natuurlijk een fijne werkomgeving binnen een familiebedrijf 

Reageren?  
Ben jij een échte aanpakker en wil je ons team komen versterken? Stuur dan je CV en motivatie in 
een e-mail 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). 
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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. Onze nieuwe, tweede melkpoederdroogtoren 
draait sinds eind 2022 commerciële productie!      
 
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.  
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