Vacature Hoofd TD

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 Technische dienst zijn wij op zoek naar een
Hoofd Technische Dienst!
Als Hoofd TD neem je het voortouw in het sturen, coördineren en prioriteren stellen van de dagelijkse
technische activiteiten (correctief en planmatig). Met als doel het optimaliseren van de beschikbaarheidsgraad
van de machines en installaties, het waarborgen daarvan en het continue verbeteren. Je leidt daarnaast
projecten waarin we de processen steeds opnieuw verbeteren.
Het Hoofd TD stuurt in totaal 6 personen aan, te weten 1 Technical Specialist en 5 (Allround) Monteurs. Tevens
wordt doorlopend een stagiair ingezet. Het Hoofd TD maakt onderdeel uit van het Managementteam en
rapporteert aan de Operationeel directeur.
Functieomschrijving:
 Optimalisatie van het onderhoud, zo economisch mogelijk;
 Leiding geven aan de afdeling TD middels onder andere voeren van werkoverleg en
functioneringsgesprekken;
 Aansturen van buitenfirma’s;
 Correcte uitvoering van het preventief onderhoud;
 Coördineren/controleren van de uitgevoerde werkzaamheden;
 Zorgt voor een optimaal productie apparaat/maximale beschikbaarheid werkomgeving proces
omgeving, t.b.v. de operators;
 Deelname overlegstructuren;
 Opvolgen van verzuim in overleg met HR.

Vacature Hoofd TD
Functie-eisen:
 HBO diploma in een technische richting (bijvoorbeeld maintenance engineer);
 Minimaal 5 jaar werkervaring als Hoofd TD / Maintenance manager in een food-/ productiebedrijf;
 Elektro en mechanisch onderlegd. Bekend met TPM/RCM/VDM;
 Kennis van een onderhoudsbeheer programma en het Office pakket;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Persoonlijke eigenschappen:
 Aantoonbare managementvaardigheden
 Plannen en organiseren
 Initiatief nemen
 Pragmatisch en oplossingsgericht

•
•
•
•

Helicopterview
Analytisch sterk
Kwaliteitsgericht
Flexibel

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.

