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Vacature: Teamleider Machinebouw 
 

Jouw functie: 
In de werkplaats worden op klantwens zowel machines als klimaatkamers gebouwd. De 
onderdelen en sub-samenstellingen hiervoor worden aangeleverd door de leveranciers en 
vervolgens wordt het geheel geassembleerd. 
Als Teamleider Machinebouw ben je de organisator die zorgt dat alles vlekkeloos verloopt.  
Je regelt dat binnenkomende goederen op de juiste plek komen en zorgt dat er in de 
werkplaats orde en structuur is.  
 
Je stuurt een aantal eigen medewerkers aan (dit zijn monteurs ondersteund door engineers) 
en ZZP'ers. Afhankelijk van de opdrachten regel jij dat de juiste mensen aanwezig zijn. Als het 
nodig is, sleutel je zelf ook mee. Je zorgt dat je overzicht hebt en haalt pro actief de benodigde 
informatie op bij de afdelingen inkoop en engineering. 
 

Wat Light4Food van jou verwacht: 
Voor deze functie zoeken we een hands-on techneut met organiserende en leidinggevende 

skills. Je hebt MBO werk- en denkniveau met een technische opleiding als basis.  

Een achtergrond in de machinebouw of installatietechniek is een groot voordeel.  

Als persoon loop je graag voor de troepen uit en weet je andere in je enthousiasme mee te 

nemen. Doordat je ook pro actief te werk gaat, zorg je dat je in controle bent. Jij haalt plezier 

uit het realiseren van machines en klimaatkamers voor internationale toepassingen. Jij zet het 

stapje extra waardoor het productieproces op rolletjes verloopt. 

Je bent doelgericht, houdt overzicht, oplossingsgericht en wil vooruit. 

Wat jij van Light4Food kunt verwachten: 
Wij geven je de ruimte om autonoom te werken in een platte organisatie, je deelt dus zelf je 

dag in. Ontwikkeling van onze organisatie staat voorop en daarom investeren wij in onze 

organisatie en daardoor ook in jou. Dit geeft jou de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met 

interne en externe opleidingen.  

Onze organisatie groeit en dat biedt kansen om mee te groeien. Daarnaast zijn jouw collega’s 

bekwaam in diverse expertisen, van mechanisch tot besturingstechniek en van 

installatietechniek tot plantkunde.  Zo kun je op diverse vlakken je kennis  verbreden en  

verdiepen. 

Een gezellige en informele werksfeer. Betrokkenheid bij de projecten en plezier in het werk 

staat bij ons voorop! 

Groei jij met ons mee? 
Dan nodigen wij je graag uit om direct via de site van onze recruitment partner Avance 
Werving & Selectie te reageren. Dat kan via deze link: Teamleider Machinebouw - 

17.03.2021 – Horst (avance.jobs). Voor meer informatie over deze functie kun je contact 
opnemen met Lanny Roest (Kantoormanager), bereikbaar via telefoonnummer 077-3522222 
of 06-51000420. 

http://www.light4food.com/
https://www.avance.jobs/kandidaten/vacaturezoeker/id=18269/country=NL
https://www.avance.jobs/kandidaten/vacaturezoeker/id=18269/country=NL


 

Werken bij Light4Food 
Light4Food is ontstaan uit enthousiasme voor het ontwikkelen van nieuwe en duurzame 

manieren om groenten en fruit te telen. Vanaf onze oprichting in 2014 zijn we naar een team 

van 25 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. Light4Food staat bekend 

in de markt om haar innovatieve aanpak van projecten ten opzichte van de traditionele 

toeleveranciers in de tuinbouwsector. Om deze reden beschikken wij over eigen 

onderzoeksfaciliteiten waar marktvragen direct getest kunnen worden. Daarnaast staat bij 

ons de Turn Key werkwijze centraal. Zo ontwerpen en bouwen wij de technische installaties, 

bouwkundige constructies en besturingstechniek voor een teeltfaciliteit én daarnaast 

ontwerpen en bouwen wij de machines om de teelt en verwerking te mechaniseren. Hierdoor 

zijn wij de ‘one-stop-shop’ voor onze klant. 

Met onze innovatieve concepten en technieken werken we mee aan het oplossen van het 

wereldwijde voedselvraagstuk. Naar verwachting bestaat de wereld in 2050 uit 9 miljard te 

voeden monden. Het is onze ambitie om gecontroleerde en geautomatiseerde 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? 

Greep uit onze projecten 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


