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Vacature:  Administratie & Front Office medewerker 
 

Jouw functie: 
• part time dienstverband – wij denken aan 24 uur per week; 

• verrichten van administratieve werkzaamheden zoals het controleren en inboeken van 

inkoopfacturen, opstellen van verkoopfacturen en het verwerken van werk- en verlofuren; 

• bezetten van de receptie en bediening van de telefooncentrale; 

• boeken van vluchten, hotels en huurauto’s ten behoeve van zakenreizen; 

• verzorgen van visumaanvragen en andere reisdocumenten; 

• beheren van de voorraden van kleding en kantoor- en kantineartikelen; 

• zorgen voor orde en netheid in het gebouw; 

• waar nodig bijspringen bij administratieve en facilitaire werkzaamheden. 

Wat wij van jou verwachten: 
• je bent gestructureerd, accuraat en gaat geordend te werk; 

• klantgericht en dienstbaar; 

• proactieve werkhouding; 

• je spreekt Nederlands en Engels, bij voorkeur ook Duits; 

• je bent ervaren met Microsoft Word en Excel. 

Wat jij van ons kunt verwachten: 
• korte lijnen met betrokken collega’s; 

• afwisselende functie in een internationaal opererend bedrijf; 

• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en jouw functie uit te breiden met verdiepende 

administratieve taken, export regulering en/of ondersteuning in verkoop en marketing 

werkzaamheden; 

• wij geven je de ruimte om autonoom te werken: je deelt dus zelf je dag in; 

• een plek in ons enthousiaste team; 

• gezellige en informele werksfeer: plezier in het werk staat bij ons voorop. 

 

 

http://www.light4food.com/
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Light4Food groeit door! Groei jij met ons mee? 
Light4Food is opgericht uit enthousiasme voor het ontwikkelen van technische oplossingen 
voor nieuwe teeltmethoden voor groenten en fruit. Wij staan voor een duurzame teelt van 
gewassen in een gecontroleerde omgeving voorzien van een automatisch proces. 
Wij onderscheiden ons in de markt door te investeren in kennisontwikkeling. Om die reden 
hebben we 650 m2 aan R&D klimaatcellen om de ultieme wisselwerking tussen plant en 
techniek te ontdekken. Onze technische oplossingen worden hier ontwikkeld vanuit een 
plantkundige invalshoek. 
Vanaf onze oprichting in 2014 zijn we doorgegroeid naar een team van 23 collega’s en een 
vestiging in de Verenigde Staten in Houston, Texas. De vraag naar duurzame oplossingen voor 
de voedselproductie blijft stijgen en daarom zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team. 
 

Daglichtloze aardbeienteelt in R&D cellen   Daglichtloze teelt van sla in meerdere lagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydroponic teelt van krop sla    Hydroponic teelt van diverse baby leaf sla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turn Key machinelijn voor het verwerken van hydroponic geteelde gewassen 
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