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Vacature:  Administratie & Organisatie Ontwikkeling 
 

Jouw functie: 
De functie bestaat uit het uitvoeren van onze bedrijfsadministratie waardoor je onze 
informatiestromen werkprocessen inzichtelijk krijgt. Deze kennis gebruik jij om onze 
organisatie verder te ontwikkelen resulterende in een op maat gemaakt 
automatiseringspakket (ERP). 
De administratieve werkzaamheden bestaan uit het verwerken, controleren, inboeken en 
beheren van inkomende en uitgaande facturen, werk- en verlof urenregistraties, het opstellen 
van Exportdocumenten en overige administratieve werkzaamheden. Waar nodig spring je bij 
in andere werkzaamheden. Deze werkzaamheden behelzen ongeveer 20 uur per week. 
In de andere 20 uur per week ga je werken aan ons interne project ‘organisatie ontwikkeling’ 
dat 1 jaar duurt. Je start met het in kaart brengen van al onze informatiestromen, handelingen 
en bedrijfsprocessen. Die ervaar je vanuit jouw administratieve functie maar ook door 
collega’s te interviewen. Vervolgens werk je deze uit in een eisen pakket voor een 
automatiseringssysteem en ga je op pad naar leveranciers van deze systemen. Na een 
uitgebreid selectieproces, ga je met de leverancier aan de slag om het systeem te 
implementeren en word jij de interne vraagbak voor jouw collega’s. Als het systeem eenmaal 
operationeel is, ben jij klaar voor je volgende stap binnen Light4Food als bijvoorbeeld business 
controller. 
 

Wat wij van jou verwachten: 
• een enthousiaste, proactieve en resultaatgerichte werkhouding; 

• je bent gestructureerd, accuraat en gaat geordend te werk; 

• je spreekt Nederlands en Engels; 

• affiniteit met bedrijfsprocessen, zowel operationeel als financieel. 
 

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

• afwisselende functie in een internationaal opererend bedrijf; 

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

• een functie met doorgroei mogelijkheden in een groeiende organisatie; 

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

 

http://www.light4food.com/


 

www.Light4Food.com  Light4Food BV Herenbosweg 6, 5962 NX Melderslo 

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. Vanuit deze kennisontwikkeling bouwen wij voornamelijk projecten in 
Europa – onder meer in München, Warschau, Zürich en Rotterdam – en Noord-Amerika – Los 
Angeles, Las Vegas, Seattle, Austin, Minneapolis en Vancouver–. 
Vanaf onze oprichting in 2014 zijn we doorgegroeid naar een team van 25 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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