Vacature Hoofd Processing

Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 medewerkers, aangevuld met flexibele
krachten. 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 40 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 BV.
Hier wordt naast hoogwaardige geitenmelkpoeder ook WPC (wei proteïne concentraat) geproduceerd voor
toepassing in o.a. baby- en sportvoeding. Sinds begin 2016 maakt Bettinehoeve onderdeel uit van het
Zwitserse zuivelconcern Emmi (https://benelux.emmi.com/nl/). De cultuur binnen Bettinehoeve onderscheidt
zich door ondernemerschap te combineren met ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid.

Voor onze afdeling processing zijn wij op zoek naar een Hoofd Processing!
Als Hoofd Processing geef je leiding aan de melkverwerkingsfabriek en de poeder-droogtoren. In deze functie
ben je bezig met het zo optimaal en stabiel mogelijk laten draaien van de poederdroogtoren en de voorfabriek,
conform de vastgestelde kwaliteits-, hygiëne- en veiligheidseisen. De poederdroogtoren en de voorfabriek
draaien 24/7.
Als Hoofd Processing stuur je 1 a 2 teamleiders aan, waaronder 15 procesoperators vallen. Daarnaast maak je
deel uit van het Managementteam en rapporteer je aan de Operationeel directeur.
Functieomschrijving:
 Leiding geven aan teamleider(s) Processing;
 Zorgen voor een stabiele en betrouwbare productie-output (realisatie OEE-target);
 Produceren tegen de vereiste kwaliteitsstandaarden (realisatie RAFT-target);
 Begeleiden/initiëren/coördineren van optimalisatie- en verbeterprocessen;
 Randvoorwaarden scheppen voor goed opgeleide operators, o.a. als begeleider interne opleiding;
 Systeem (structuur) implementeren om behaalde resultaten te consolideren op het vlak van
bemensing, robuustheid proces, Q-compliance, Change;
 Deelname overlegstructuren;
 Voeren van functionerings- en verzuimgesprekken;
 Stilzetten productielijnen i.v.m. veiligheid of ernstige kwaliteitsafwijkingen;
 Nemen van alle noodzakelijke acties binnen de eigen afdeling aangaande tijd, geld, risico en personeel
(in overleg met HR);
 Crisismanagement buiten de kantooruren om continuïteit van poederdroogtoren en voorfabriek te
waarborgen.

Vacature Hoofd Processing
Functie-eisen:
 H.B.O / Universitair werk- en denkniveau. Afgeronde studie(s) in werk gerelateerde richting (bijv.
chemische technologie);
 Minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van een poederdroogtoren. Zuivel ervaring is een pre;
 Kennis van een Office pakket, Minitab of vergelijkbaar is een pre;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:
 Leider
 Sterk analytisch vermogen
 Motivator
 Hands on attitude

• Daadkrachtig
• Stressbestendig
• Gericht op ontwikkeling

Aanbod:
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform.

Reageren:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan voor maandag 10 december 2018 je CV en motivatie in een
e-mail naar Jaimy Smits (jaimy@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres
gebruiken.

