
 

www.Light4Food.com   Expeditiestraat 11, 5961 PX Horst 

Vacature Project Engineer Automation 
 
Jouw functie: 
Als Project Engineer Automation heb je een allround functie. Je bent verantwoordelijk voor 
de hard- en software engineering, testen en inbedrijfstellen van machines en klimaatkamers. 
Hiervoor zoeken wij een enthousiaste, breed inzetbare techneut die beschikt over een hands-
on mentaliteit en alle facetten in besturingstechniek beheerst. De werkzaamheden bestaan 
uit het van A tot Z engineeren van besturingssystemen voor machines en klimaatkamers. Denk 
hierbij aan het tekenen van elektrische schema’s, hardware specificaties schrijven, software 
schrijven voor de PLC’s (voor onze machinetak in Siemens en voor de klimaatkamer kant in 
Priva), valideren en inbedrijfstellen op locatie. 

In deze functie ben je zowel in onze afdeling Indoor Growing, waarin projecten worden 
gebouwd om groenten en fruit in een compleet gesloten systeem zonder daglicht te kunnen 
telen, en in de afdeling Machinebouw, dat machines ontwikkelt om compleet automatisch 
bladgewassen zoals sla, spinazie en kruiden te kunnen telen, oogsten en verwerken. 

Wat wij van jou verwachten: 
Ø HBO werk- en denkniveau door middel van een afgeronde opleiding in mechatronica, 

elektrotechniek of industriële automatisering 
Ø Een aantal jaren werkervaring in de besturingstechniek 
Ø Kennis en ervaring met Siemens (TIA Portal) PLC, elektrische schema’s en elektro 

hardware waardoor jij ook onze afdeling Automation verder vorm gaat geven vanuit 
standaardisering van (machine)onderdelen, elektro en software 

Ø Goede beheersing van de Engelse taal (wij werken vooral in Europa en Noord-Amerika) 
Ø Een gedreven en zelfstandig persoon die het leuk vindt om in teamverband een mooi 

project neer te zetten 
Ø Enthousiasme voor het ontwikkelen van nieuwe manieren om groenten en fruit 

jaarrond te kunnen telen op een duurzame en efficiënte manier, én hierin je bijdrage 
wil leveren 

Wat jij van ons kunt verwachten: 
Ø Wij geven je de ruimte om autonoom te werken, je deelt dus zelf je dag in 
Ø Wij geven je mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door interne en externe 

opleidingen 
Ø Wij geven je de kans om mee te groeien met onze organisatie 
Ø Wij bieden je een plek in een enthousiast team waarin verschillende expertisen 

aanwezig zijn 
Ø Een gezellige en informele werksfeer, plezier in het werk staat bij ons voorop 

 
Groei jij met ons mee? 
Mail je CV naar HRM@Light4Food.com en ontvang meer informatie over de vacature en ons 
aanbod. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. 

 



 

Jouw functie in foto’s:  

       
       Inbedrijfstellen              visualisatie van de software 

 
 
Werken bij Light4Food 
Light4Food is ontstaan uit enthousiasme voor het ontwikkelen van nieuwe manieren om 
groenten en fruit te telen. Vanaf onze oprichting in 2014 zijn we naar een team van 18 
personen gegroeid van verschillende expertisen. Met dit team ontwikkelen en bouwen we 
wereldwijd de meest innovatieve teeltsystemen zoals de geautomatiseerde teelt op water en 
het compleet gesloten telen van groenten en fruit zónder zonlicht, ook wel Indoor Growing 
genoemd. Met onze innovatieve concepten en technieken werken we mee aan het oplossen 
van het wereldwijde voedselvraagstuk. Het is onze ambitie om systemen te ontwikkelen die 
voedselproductie op wereldwijde schaal jaarrond op een duurzame en efficiënte manier 
beschikbaar maakt. 

Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn we op zoek naar aanpakkers. Groei jij met ons mee? 

Indoor Growing     Machinebouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


