
 Kaasmaker  
 

Onze Mozzarella afdeling is volop in ontwikkeling, we willen natuurlijk ons bestaande product continue verbeteren, daarnaast 
zijn we ook volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten om toe te voegen aan ons assortiment. 

Als aanvulling op het bestaande team zijn we opzoek naar een collega kaasmaker.  

 
Ons bedrijf 
 
TEBBEN produceert kaas van hoge kwaliteit en levert deze aan horecagroothandels, snackindustrie en retail ketens. Op 
weekmarkten heeft TEBBEN direct contact met consumenten, zo kennen zij hun culinaire wensen. TEBBEN is specialist in het 
raspen, snijden, schaven en stiften van kaas. Trots is men ook op de productie van de eigen dagverse koe – en buffelmozzarella. 
 
De modern ingerichte fabriek voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. TEBBEN is IFS en SKAL gecertificeerd, aangesloten bij 
VNK (Controle Systeem Geraspte Kaas) en wordt gecontroleerd door het COKZ (Centraal Orgaan voor 
Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel). 
 
Wat ga je doen? 
  
Wat ga je doen als kaasmaker? Je raad het al: kaas maken. Wij maken dagverse mozzarella van koemelk en buffelmelk.  
Je bent verantwoordelijk voor het creëren van perfecte kaasjes. Je volgt hierbij de vereiste testen uit en niet te vergeten : je 
draagt zorg dat de fabriek 100% hygiënisch schoon is. 

 
Wat vragen wij van jou: 

• MBO werk- en denk niveau, bijvoorbeeld als bakker of kok. 
• Passie heeft met het maken van ambachtelijke kaas 
• Je kan goed multi tasken. Je bent stressbestendig, initiatiefrijk en hebt een hands on mentaliteit; 

Wat bieden wij: 

• Een afwisselende, zelfstandige baan met verantwoordelijkheid in een gezellig team.. 
• Een aangename werkomgeving in een prachtig bedrijf met veel ambitie. 
• Een 36-urige werkweek, waarbij je de ene week om 06.00 uur start en de andere week om 09.00 uur. 

Interesse? 

Stuur dan je cv en motivatie naar hanneke@tebbenkaas.nl.   
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hanneke Jessen, HR-adviseur, telefoon 077-3243000.  
 
 


