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Vacature:  Business Developer Medicinal Compounds 
 

Light4Food verricht onderzoek naar medicinale gewassen en paddenstoelen. Daardoor 
kunnen wij advies geven inzake de teelt van deze gewassen, teeltfaciliteiten ontwerpen en 
deze faciliteiten bouwen. De markt is vol op in ontwikkeling en wij willen onze kennis 
exploiteren om een sterke positie op te bouwen. Daarvoor zoeken wij een Business Developer 
die vanuit plantkundig en technisch perspectief onze positie in de markt gaat ontwikkelen en 
projecten verkoopt. 
 

Jouw functie: 
Je zit dicht op onze interne R&D en maakt vanuit plantkundig onderzoek technische concepten 
voor potentiële klanten. Met deze concepten ga je onze positie in de markt ontwikkelen door 
contacten op te doen op (inter)nationale beurzen – in onder meer Berlijn, Den Bosch, Zürich 
en Las Vegas –, deze contacten te onderhouden als aan de slag te gaan met het netwerk van 
onze partnerbedrijven. Met deze partnerbedrijven organiseer je events – 3 in 2023 –  waar 
internationale klanten op af komen. Geïnteresseerde partijen volg jij op en voorzie jij van 
offertes. Dit doe je door het ontwerp proces tussen klant, Plant Specalisten en Engineers van 
ons te begeleiden. We verwachten dat je op termijn zelfstandig de klant kan adviseren in 
plantkundige kennis als technische oplossingen. Wij verkopen onze projecten vanuit kennis 
dus jij verdiept je in de interactie van plant en techniek. 
In deze functie ligt de focus ligt op de markt voor medicinale gewassen en paddenstoelen, 
maar de oplossingen die wij bieden voor deze markt worden ook ingezet voor 
veredelingsbedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en telers. In deze markt zal je ook 
meedraaien in de verkoop. Dit varieert van Turn Key Climate Chambers projecten tot kleine 
orders van Research Equipment. 
 

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

• je spreekt minimaal Nederlands en Engels, een derde taal zoals Duits, Frans of Spaans is 
een grote pré; 

• affiniteit met de medicinale gewassen en paddenstoelen markt; 

• op de juiste manier omgaan met onze partners en klanten, de klant is koning. 
 

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.  
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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. 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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