
Centraal of decentraal
noodverlichtingssysteem?
Product uitgelicht: ESSENZ LED
HIGHBAY
Interview met Mireil le Brunings -
Office Assistant bij Matrix Fitness
Vacature Office Manager

INHOUD NIEUWSBRIEF

Wilt u ook weten hoeveel u kunt
besparen met LED verlichting? Laat een
specialist u adviseren en wij maken
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ESSENZ LED HIGHBAY
Betrouwbare verlichting is de sleutel tot een goede en veilige

werkomgeving. De ESSENZ HIGHBAY van Rubitech is een Nederlands

product, geproduceerd in een hyper moderne productiefaciliteit in

Roemenië. Hij is voorzien van LEDs van A-leveranciers en een uiterst

betrouwbare Meanwell driver. De nieuwe generatie Essenz is

ontworpen als de meest effectieve in zijn soort. Makkelijk om te

installeren, kosteneffectief en concurrerend. 

Datasheet | ESSENZ LED HIGHBAY in de webshop 

In noodsituaties kan het voorkomen dat de reguliere verlichting in uw gebouw

uitvalt door een (algemene) stroomstoring. Bedrijven zijn wettelijk verplicht

om duidelijke markeringen, vluchtweg- en noodverlichting (emergency

lighting) in hun gebouw te hebben om de veiligheid te waarborgen. De

wettelijke verplichting voor een adequaat werkende en goed onderhouden

noodverlichting is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, de Arbowet en het

Gebruiksbesluit 2008. De norm NEN-EN 1838 2013 geeft een toelichting over

de wettelijke eisen waaraan het ontwerp van uw noodverlichting moet

voldoen. 

Centrale noodverlichting

Bij een stroomstoring voorziet een centrale Universal Power Supply (UPS),

ook wel Central Battery Unit (CBU) genaamd, die de noodverlichtings-

armaturen van voeding voorziet.

Decentrale noodverlichting

In de meeste gevallen wordt noodverlichting decentraal uitgevoerd. Dit houdt

in dat elk individueel noodarmatuur voorzien is van zijn eigen accu, die de

noodverlichtingslamp van stroom voorziet bij het uitvallen van de

hoofdstroom.

Wilt u weten wat de voor- en nadelen van centrale of decentrale

noodverlichting zijn? Lees dan hier onze blog. 

Centraal of decentraal
noodverlichtingssysteem?

https://yourlight.com/
https://yourlight.com/wp-content/uploads/2020/05/Essenz-flyer.pdf
https://yourlight.com/product/rubitech-essenz/
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Interview Matrix Fitness
Mireille Brunings | Office Assistant 

Wat voor bedrijf is Matrix Fitness?

In 2001 startte Matrix Fitness als 'new kid in town', vorig jaar vierden wij ons 20-

jarig jubileum. Dankzij het hardwerkende team én het vertrouwen van onze

klanten (onder andere Basic-Fit) is Matrix Fitness inmiddels wereldwijd

uitgegroeid tot één van de grotere spelers in de fitnessindustrie. Onze

fitnesstoestellen staan op allerlei plekken, waaronder sportscholen,

fitnesscentra, fysiotherapiepraktijken, onderwijsinstellingen, bedrijven, hotels 

en topsportaccommodaties. 

Waarom hebben jullie gekozen voor Yourlight?

Wij zijn druk bezig met verduurzamen en het implementeren van een groenere

bedrijfsvoering. Daar hoort dus ook energiezuinige verlichting bij. In het

kantoorgedeelte wilden wij helder-licht zodat de collega’s fris aan hun werkdag

kunnen beginnen, ze helder van geest blijven en de productiviteit gedurende de

dag hoog blijft. In de entree wilden wij een huiselijkere sfeer creëren met 

warm-licht. De buitenverlichting verdiende ook een upgrade. Yourlight heeft ons

hierbij geholpen door energiezuinige downlighter’s, inlegpanelen,

noodarmaturen en gevelarmaturen te installeren die aansluiten op onze wensen

en huisstijl. 

Hoe vind u het eindresultaat geworden?

Wij zijn blij hoe de samenwerking met Yourlight is verlopen, de communicatie

verliep duidelijk, professioneel en to-the-point. Diverse collega’s gaven aan nog

even te moeten wennen aan de nieuwe verlichting. Na een paar dagen vonden ze

de verlichting veel rustiger, oogde het fijner en bleken de collega's zich aan het

eind van de dag minder moe te voelen. Uiteindelijk was dus iedereen blij met het

eindresultaat, waarbij onze eigen look-and-feel is behouden.

‘Als ik aan de samenwerking met Yourlight denk, komen de volgende
woorden bij me op: duidelijk, professioneel en to-the-point.’

Mireille Brunings | Office Assistant bij Matrix Fitness
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https://start.exactonline.nl/docs/CRMAccountCard.aspx?_Division_=2291635&AccountID=%7b62e94aeb-40b4-44c6-b071-b31f2ec944b5%7d
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Vacature 
Office Manager 

Je werkt nauw samen met alle collega’s binnen Yourlight, waarbij met name Kim (Junior Operational

Manager) en Julia (Operational Manager) je aanspreekpunt zijn.

Je maakt deel aan het wekelijkse teamoverleg.

Je hebt nauw contact met onze leveranciers om offertes aan te vragen, bestellingen te plaatsen /

monitoren.

Je onderhoudt contact met klanten inzake bestellingen, leveringen, logistieke onderwerpen, facturatie

en aftersales. 

Je beheert dus het gehele proces vanaf opdracht. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de informatiestromen binnen ons bedrijf.

Je zorgt ervoor dat de informatie in het ERP-systeem (Exact Online) correct en up-to-date is.

Je ondersteunt Martijn (Marketing Manager) bij marketingwerkzaamheden voor onze online kanalen,

onder andere de website, webshop en LinkedIn. 

Je houdt je mede bezig met de interne projecten, zoals processen omtrent leveranciersanalyse,

budgetplanning, analyse tools, etc.

·Je levert een actieve bijdrage om processen en systemen bij te houden en verder te verbeteren.

·Je bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van documentatie- en versiebeheer en de zorgvuldige

bewaking van beschikbaarheid van actuele informatie en kennis.

Ben jij net klaar met je studie (MBO+ of HBO), of heb je al een aantal jaar werkervaring of wil je weer aan

de slag? Wil je een leuke functie in een wendbaar en dynamisch team bij een vooruitstrevende organisatie

binnen de verlichtingsbranche? Ben je contentieus en gestructureerd, waarbij je graag binnen een hecht

team werkt, maar wel zelfstandig je taken kunt vervullen? Zijn loyaliteit en ownership twee van je

kernwaardes? Wij zoeken een Office Manager die ons team komt ondersteunen. 

Werkzaamheden

Als Office Manager ben jij mensgericht en vind je het leuk om in een innovatieve en markt gedreven

werkomgeving te werken, waarin je jezelf kan ontwikkelen.
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Organisatietalent; je signaleert verbetermogelijkheden en pakt deze proactief op.

Je bent een teamplayer, een steun in de rug van je collega’s en je werkt zelfstandig.

Je hebt een sterk ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel.

Een positieve en enthousiasmerende levenshouding. 

Je zet milestones en realiseert deadlines. 

‘You get the job done’. 

Relationeel vaardig, spin-in-het-web overzicht en administratief- procesgericht.

MBO+/HBO denk- en werkniveau.

Nederlands en Engels is echt noodzakelijk, als je daarnaast Duits (of misschien Mandarijn) kent, is dat

heel mooi meegenomen.

Kennis van CRM- en ERP-systemen (Exact-Online) is een pré, maar niet strikt noodzakelijk.

Rijbewijs is handig, maar niet strikt noodzakelijk. 

Kennis van Microsoft Office.

Jouw profiel

Wie is Yourlight?

Yourlight is een belangrijke speler op de markt voor industriële LED-verlichting. Het is onze dagelijks

opdracht om klanten te voorzien van professionele industriële verlichtingsoplossingen op maat waar

klanten blij van worden. Die bijdragen aan een duurzamere samenleving en een beter klimaat. Het is leuk

om mét en vóór Yourlight te werken. Plezier tijdens het werk staat hoog in ons vaandel. We werken zeer

professioneel, waarbij we geen concessies doen aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze

duurzame oplossingen. De klant is koning en wij streven naar blije klanten, medewerkers en leveranciers.

We doen wat we beloven en lopen de extra mile voor de klant en voor elkaar. We leggen de lat hoog

genoeg, maar wel haalbaar en focussen ons op groei van organisatie én mens. Hierbij ontwikkelen we onze

vaardigheden en kennis continue en benutten we onze talenten optimaal. We vieren succes! 

Welke klanten bediend Yourlight?

Als een klein en wendbaar professioneel team bedienen wij (inter-)nationale klanten. Yourlight heeft

klanten over de hele wereld met het zwaartepunt in de Benelux. We zijn een open bedrijf met

Rotterdamse roots: ‘Niet lullen, maar poetsen!’ en wij willen blije klanten, van multinational tot MKB. 

Wat bieden wij jou?

Wij bieden jou een ontzettend leuke functie bij een toonaangevende ambitieuze organisatie in de

verlichtingsbranche, waarbij je de kans krijgt om je verder te ontwikkelen. Dat kan zijn je verder verdiepen

in de administratieve organisatie, operations, project management of wellicht sales advies. We zitten op

een super locatie in het centrum van Rotterdam, om de hoek van de Hoogstraat en vlak bij de Markthal.

Met OV-voorzieningen voor de deur en diverse lunchmogelijkheden in de directe omgeving (supermarkten,

restaurants en afhaalloketten). Tevens bieden wij de ruimte om parttime te werken met flexibele

werktijden, zodat je ook tijd hebt voor andere zaken die je interesseren.

Solliciteren

Graag komen we met jou in contact als jij diegene bent die wij zoeken. Stuur je C.V. en motivatiebrief naar

sollicitatie@yourlight.com o.v.v. “Office Manager”.


