
  

 

Ben jij de nieuwe 

Teamlead Sales Engineering 

voor het innovatieve internationale familiebedrijf Hortilux Schréder? 

Als innovator in groeilichtsystemen stelt Hortilux, gevestigd in het Westland, het rendement van haar klanten centraal. 

Met de op maat gemaakte groeilicht oplossingen creëert zij de optimale balans van lichtsterkte, energieverbruik en groei 

van het gewas. Dit resulteert in de hoogst mogelijke opbrengst per vierkante meter. Met circa 50 medewerkers ontwikkelt, 

ontwerpt, produceert, bouwt, installeert en onderhoudt Hortilux groeilicht systemen voor de internationale glastuinbouw. 

Hortilux loopt voorop met de ontwikkeling van Hortisense, een digitaal platform op basis van “Internet of Things”, met 
diensten die het rendement per m2 verhogen in de gebruiksfase van het groeilicht systeem. Marktleiderschap en haar 

reputatie vertalen zich in de bedrijfswaarden: kwaliteit, innovatie, specialistische kennis, maatwerkoplossingen en streven 

naar lange termijn relaties. Passie, inzet en streven naar continuïteit zit in het DNA van het bedrijf, net als een continue 

focus op innovatie. Hortilux is onderdeel van Dool Industries 'a family of businesses’, opgericht door een familie van 

ondernemers. Het bedrijf is volop in transitie. Van voorheen verkoop van armaturen naar het bieden van een 

totaaloplossing op groeilicht; advies, engineering, installatie, projectmanagement, hardware en onderhoud. Daardoor is 

Hortilux meer en meer een project gestuurd bedrijf.  

Wat ga je doen? 

De Teamlead Sales Engineering rapporteert aan de Commercieel Directeur en is verantwoordelijk voor een klein team 

van engineers dat groeilicht systemen voor Hortilux klanten ontwikkelt en verbetert. Voor de toepassingen van de klant 

speel je een cruciale rol bij de selectie en toepassing van de juiste technologie gebaseerd op de juiste eisen. Je bent 

samen met je team in staat om een concept om te zetten in een optimaal werkende installatie. Hiertoe ga je samen met 

de salesprofessionals ook naar de (internationale) klanten. Als meewerkend voorman werk je in een inspirerende, 

innovatieve en lerende werkomgeving waar de teamgedachte en noodzaak van samenwerking sterk aanwezig is. Je bent 

eindverantwoordelijk voor kwaliteit van de ontwerpen en calculaties en draagt zorg voor slimme ontwerpen die meer 

bieden dan de concurrent. De groeiambitie van Hortilux is vooral internationaal, met name Azië, Noord-/West-Europa en 

Oost-Europa. 

 

Aantrekkelijk aan de functie is de grote mate van 

zelfstandigheid die je krijgt binnen dit 

internationaal opererend familiebedrijf met 

continue focus op innovatie. Juist om in deze 

transitiefase eindverantwoordelijk te zijn voor het 

engineering team en het proactief meegaan met 

de collega sales professionals naar de (internationale) klanten is uitdagend.  

 

Wat neem je mee? 

Je hebt ruime engineering ervaring in een relevante sector en zoekt een perspectiefrijke vervolgstap in een kennisintensieve 

omgeving. Je staat midden in je team en hebt een sterke drive om samen met je team successen te boeken.  Je hebt 

duidelijke affiniteit met de professionele tuinbouwsector en bent sterk prestatie- en resultaatgericht. Je bent in staat je 

team te coachen en te motiveren. Je hebt minimaal een afgeronde elektrotechnische opleiding en een HBO werk- en 

denkniveau. Een online Leadership assessment maakt deel uit van de procedure. 

 

 
Neem voor meer informatie over de functie en Hortilux (www.hortilux.nl) contact op met 
Arjen Breedveld of Naomi Linder van Dicke Röell Breedveld, Search & Selectie (070-
3617009) (www.drbgroep.nl). Je reactie ontvangen wij graag per e-mail 
(info@drbgroep.nl) onder vermelding van de functie. 
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