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Vacature Sales & Project Manager 

Wat ga je doen? 

Jouw werkzaamheden zijn erg divers en bestaan onder meer uit het verzorgen van de acquisitie van 

nieuwe projecten, dit omvat alles van het eerste klantcontact tot het ondertekenen van de offerte. 

Tevens ben je medeverantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en coördineren van alle 

marketingactiviteiten. In de vorm van beurzen, onderhouden van social media kanalen alsook de 

website en het opstellen en verspreiden van persberichten en nieuwsbrieven. Ook geef je presentaties 

aan potentiele klanten tijdens bezoeken aan ons bedrijf of op (internationale) beurzen en symposia. 

Als projectmanager zorg je er samen met een projectteam voor dat kleine en grootschalige projecten 

correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget 

opgeleverd worden aan de klant. Ook na de oplevering blijf jij het aanspreekpunt en onderhoud je  

huidige klantrelaties. 

Naar wie zijn wij op zoek?  

Wij zijn op zoek naar iemand met een technische achtergrond (HBO niveau) die een commerciële 

instelling heeft. Affiniteit met de tuinbouw is een pré. Een flexibele werkinstelling is vereist, vanwege 

de dynamiek van de functie, naast het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal. Het beheersen 

van de Duitse taal is een pré. Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die praktisch is ingesteld en een 

verantwoordelijkheidsgevoel heeft om het project te kunnen dragen. Ook is het belangrijk dat je goed 

kan communiceren naar de klant en jouw collega’s. 

Wat bieden wij? 

Light4Food biedt een verantwoordelijke functie met veel vrijheid tegen een marktconform salaris. Je 

werkt in een prettige en vooruitstrevende werkomgeving en verricht afwisselend werk waarin er 

ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Ook bieden wij jou de kans om mee te groeien in een 

groeiend bedrijf en om samen wereldwijd voorop te lopen in de ontwikkeling en realisatie van nieuwe 

manieren van voedselproductie. 

Interesse in de vacature? 
Neem contact op met HRM@light4food.com en stuur een motivatiebrief, aangevuld met je CV. 

Kortom: wil jij meebeslissen en verantwoordelijk zijn voor projecten die wereldwijd gerealiseerd worden 

en daarmee voorop lopen in het unieke concept van voedsel telen in klimaat kamers? Dan is Sales & 

Project Manager bij Light4Food de perfecte uitdaging! 
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Over Light4Food 

Wat doet Light4Food? 

Light4Food ontwikkelt en realiseert gesloten teeltsystemen (ook wel klimaat kamers genoemd) waarin 

groenten, fruit en kruiden worden gekweekt door middel van LED-belichting. Doordat de systemen 

gesloten zijn, hebben de planten geen last van invloeden van buiten zoals het weer, insecten en andere 

verstoringen. Hierdoor is het mogelijk om op iedere plek ter wereld sla en spinazie te telen, maar ook 

vruchtgewassen als komkommers, tomaten en aardbeien. Zo kan je sla telen in de droogte in het 

Midden-Oosten, maar ook komkommers telen in de kou van Canada. Ook realiseren we 

productieverhoging voor de glastuinbouw door LED belichting toe te passen in de kas en ontwikkelen 

we nieuwe teeltmethodes, zoals de teelt op water en ons eigen revolutionaire teeltnet. Daarnaast 

engineeren en bouwen wij machines om onze teeltmethodes en de teelt in gesloten teeltsystemen te 

mechaniseren. Naast het technische deel, voeren wij ook plantkundig onderzoek uit naar de teelt in 

de gesloten teeltsystemen of naar onze teeltmethoden. Jouw toekomstige collega´s hebben dus 

verschillende disciplines en zo ontstaat er een wisselwerking tussen technici en plantkundigen dat 

resulteert in het optimale teeltsysteem voor de plant.  

--- Kortom: vooruitstrevende technieken! --- 

Hoe ziet de organisatie eruit? 

Light4Food is een organisatie waarin jong talent wordt afgewisseld met ervaring. Zo bestaat ons team 

van schoolverlaters tot aan pensionado’s die meer dan 40 jaar ervaring met zich meebrengen. Deze 

wisselwerking tussen jong en ervaren brengt met zich mee dat ieder zijn meningen en ideeën inbrengt, 

én mag meebeslissen. Ook is er een wisselwerking tussen technici en plantkundigen die meebrengt 

dat niet alleen de techniek vanuit een technisch oogpunt wordt bekeken, maar ook vanuit een 

praktisch oogpunt van de onderzoeker/teler.  

--- Kortom: een uitdagend team om in te werken! --- 

Voor wie werken we? 

Light4Food werkt voor een uitgebreid klantennetwerk dat bestaat uit zowel grote als kleine klanten. 

De klanten zijn gevestigd over de hele wereld. Zo bouwden we de afgelopen jaren onder meer 

projecten in Duitsland, Polen, Noorwegen, de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Natuurlijk 

bouwen we ook projecten in ons eigen Horst aan de Maas en omgeving. Wij werken onder meer voor 

zaadveredelingsbedrijven en groentetelers die internationaal gevestigd zijn. Zo hebben we zelfs een 

project gerealiseerd voor het International Space Station dat gebruikt wordt voor onderzoek om 

groente te telen in de ruimte. 

--- Kortom: een uitdagende klantenkring! --- 

Met wie werken we samen? 

Light4Food is partner van een aantal bedrijven om samen elk project tot een succes te brengen. Voor 

de LED belichting zijn we partner met multinational Philips Lighting, voor de software oplossingen zijn 

we partner met de internationale organisatie Priva, en voor de constructie en kennisuitwisseling zijn 

we partner met wereldspeler Maurice Kassenbouw. Met deze partijen wordt intensief samengewerkt 

om de beste producten te realiseren voor onze klanten. 

--- Kortom: uitdagende partners om mee samen te werken! --- 
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