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Vacature – Bedrijfskundige 

 

Ben jij een assertief persoon die zich thuis voelt in het bedrijfskundig domein? 

Heb jij kennis over de fases die een nieuw bedrijf moet doorgaan om succesvol 

te worden?  

 

Op dit moment wordt er een nieuw bedrijf gestart dat zich richt op PV 

(zonnepanelen) oplossingen in de tuinbouw. De tuinbouw is een sector die 

noodzaak heeft te verduurzamen en zijn van oudsher enorme gebruikers van gas 

en stroom. Als Bedrijfskundige ga jij ondersteuning bieden bij de start van het 

bedrijf en het ondernemen er van. De werkzaamheden zullen verschillen van het 

zoeken van adresgegevens van tuinders tot het creëren van een raming van de 

benodigde uren en het budgetteren hiervan. Gedurende het traject zal je 

werkzaam zijn in een team en krijg je veel ruimte en vrijheid. Echter is het wel 

van belang dat je initiatief neemt, de mensen in je team aanstuurt en je dus 

verantwoordelijk voelt. Je houdt dus van aanpakken en bent niet bang om actie 

te ondernemen 

 

Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen:  

● Je bent vanaf halverwege augustus beschikbaar. 

● Je bent 20-25 uur per week beschikbaar, maar minder is in overleg wellicht 

ook mogelijk. 

● Je bent assertief, ambitieus en durft actie te ondernemen. 

● Je hebt een frisse blik met vernieuwende ideeën. 

● Je hebt ervaring met de fases die een nieuw bedrijf moet doorgaan om 

succesvol te worden. 

 

Wat bieden wij jou? 

● Een uitdagende baan met veel vrijheid. 

● Een kans om relevante werkervaring op te doen. 

● Een tijdelijke baan om een mooi zakcentje te verdienen (met kans op 

verlenging en verbreding). 

● Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij 

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter 

geheel. 

 

Kan jij je vinden in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd? Of heb je vragen? 

Neem contact op via info@student-labs.nl. 

 


