
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zijn wij 
De Delft Research Group is een snel 
groeiend laboratorium en adviesbureau in 
de agro-sector, handelend onder de naam 
Groen Agro Control. De werkzaamheden 
richten zich op fysische, chemische en 
microbiologische analyses, onderzoek en 
adviezen. Door bundeling van 
laboratoriumonderzoek, praktijkonderzoek 
en advies, biedt de Delft Research Group 
een totaalpakket aan haar klanten. Kennis 
en innovaties worden beschikbaar gemaakt 
voor de praktijk, praktijkproblemen worden 
opgelost met behulp van resultaatgericht 
onderzoek. 
 
Locatie 
Distributieweg 1 
2645 EG Delfgauw 
 
Type baan 

• Fulltime 

• Bepaalde tijd dienstverband bij 
gebleken beschikbaarheid, vast  
contract.  

 
Werkervaring 
0 tot 2 jaar 
 
Opleidingsniveau 

Minimaal HBO  
 
Carrièreniveau 
Startend / Midcareer  
 

 
 

Onderzoeker Tuinbouw (M/V) 40 uur per week 
 
De werkzaamheden: 
Het onderzoeksveld is gericht op de teelt, gewasfysiologie, nutriënten en 
plantweerbaarheid. Je maakt projectvoorstellen en vertaalt deze proefopzetten 
om deze vervolgens uit te voeren. Je zet waarnemingen om in een duidelijke 
verslaglegging in de vorm van rapportages en presentaties. Deze verslaglegging is 
zowel voor intern gebruik als voor kennisoverdracht aan externe partijen. In 
voorkomende gevallen begeleid je diverse projectmedewerkers. Je onderhoudt 
contacten met opdrachtgevers en stelt offertes op. Daarnaast onderhoud je 
actief je vakinhoudelijk kennis in de betreffende vakgebieden. 
 
Gevraagd profiel:  
Voor de genoemde werkzaamheden zoeken wij een enthousiaste kandidaat met 
HBO+ (BSc/MSc) opleiding in de tuinbouw, akkerbouw, plantenwetenschappen, 
biologie of aangrenzend vakgebied. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de sector 
en met plantenziekten en/of micro-organismen. Je hebt een hands on mentaliteit 
en dient in staat zijn om zowel individueel als in teamverband te functioneren. 
We zoeken een kandidaat die een goede beheersing heeft van de Nederlandse 
taal en een redelijke vaardigheid van de Engelse taal. Je verkent graag de grenzen 
van het vakgebied. Je hebt een initiatiefrijke, praktische-, en klantgerichte 
instelling. Je hebt een positieve en flexibele werkhouding. 
 
 

Wat bieden wij: 
Een dynamische en afwisselende baan in een open en informele organisatie, met 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling.  
Heb je belangstelling voor deze functie en heb je eventueel nog vragen dan kun je 
contact opnemen met André van der Wurff op 015-2572511.  
 
 
 Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
 Delft Research Group 
 t.a.v. Jolanda Ditz 
 Postbus 549 
 2600 AM Delft  
 
Per e-mail kan natuurlijk ook, dit mag naar personeelszaken@agrocontrol.nl 
 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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