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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. De kernwaarden 
Ambitie, Professionaliteit, Verantwoordelijkheid en Samenwerking hebben wij hoog in het vaandel staan! 

 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Quality manager (fulltime)! 

 
Profiel 
Als Quality manager / Kwaliteitsmanager zet je het kwaliteitsbeleid uit binnen Bettinehoeve en draag je zorg 
voor geborgde, verankerde processen. Een gedegen kwaliteitssysteem resulteert in een goed, kwalitatief 
eindproduct met garanties aangaande productkwaliteit en -veiligheid. In je rol geef je leiding aan een team van 
± 5 FTE, ben je lid van het managementteam en rapporteer je aan de Managing director. 
 
Je hebt ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie in een foodproductie-omgeving, binnen de zuivel is een 
absolute pré, en je bent van nature hands-on ingesteld. Ben je op zoek naar een veelzijdige functie in een 
dynamische en groeiende onderneming dan maken wij graag kennis met jou! 
 
Functieomschrijving: 

 Opstellen, implementeren, evalueren en bijsturen van het gehele QA en QC-beleid. 

 Succesvol begeleiden van audits. 

 Aansturen van de afdeling kwaliteit middels onder andere voeren van werkoverleg en functionerings- 
en beoordelingsgesprekken. 

 Verantwoordelijk voor de verwerking en afhandeling van klachten. 

 Verantwoordelijk voor het efficiënt (kostenbewust) doen van de benodigde analyses om 
kwaliteitssysteem en productkwaliteit/-veiligheid vast te stellen. 

 Aanspreekpunt voor klanten op het gebied van kwaliteit. 

 Bewustwording van alle medewerkers op het kwaliteitsgebied (hygiëne niveau omhoog brengen). 

 Deelname aan diverse overlegstructuren. 

 Arbo/veiligheid beleid (RIE/ergonomie). 
 
Functie-eisen: 

 Afgeronde Hbo-opleiding richting levensmiddelentechnologie. 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een gelijkwaardige functie binnen een productiebedrijf (zuivel is een 
pré). 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. 

 Kennis van het Office pakket. 
 
 

http://www.bettine.nl/
https://benelux.emmi.com/nl/
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Persoonlijke eigenschappen: 

 Organisatorisch vermogen 

 Leidinggevende kwaliteiten 

 Proactief 

 Onafhankelijk 

 Daadkrachtig 

 Analytisch sterk 
 
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 uiterlijk 28 januari 2019 je CV en motivatie in een e-mail naar 
Irena Ewijk (irena@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken. 
 

 


