
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• Dienstverband: Bepaalde tijd  

• Bij gebleken geschiktheid, vast  
contract.  

 
Werkervaring:; 
0 tot 2 jaar 
 
Opleidingsniveau: 
Minimaal MBO 
 
Carrièreniveau: 
Startend / Midcareer  
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een Monsternemer, 
(M/V) 40 uur p/w 
 
De werkzaamheden: 
Als monsternemer ben je verantwoordelijk voor het nemen en ophalen 
van monsters. Je bent veel onderweg en je maakt je eigen planning voor 
de binnenkomende opdrachten. Je behoudt het overzicht en informeert 
je collega’s over de voortgang. Je werkt nauwkeuring, handelt zelfstandig 
en kan met een smartphone overweg. Je bent fysiek in goede gezondheid 
en hebt geen moeite om lange afstanden over onverhard terrein te 
lopen. 
 
Gevraagd profiel:  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met minimaal MBO opleiding. Je 
hebt een positieve en flexibele werkhouding. Je hebt agrarische kennis, 
bent praktisch ingesteld en in het bezit van een rijbewijs. Je dient instaat 
te zijn om zowel individueel als in teamverband te functioneren. Wij 
zoeken een kandidaat met een goede beheersing van de Nederlandse 
taal en een redelijke vaardigheid en beheersing van de Engelse taal. Het 
dienstverband geldt voor een jaar en kan worden omgezet in een vaste 
aanstelling.  
 

Wat bieden wij: 
Een dynamische baan in een open en informele organisatie, met ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling.  
 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te 
solliciteren voor 31 maart 2019. Voor eventuele vragen kun je telefonisch 
contact opnemen met René den Tek, 06-86819809. Dit kan op 
werkdagen tussen 8:00 – 9:00 uur en tussen 16:00 en 18:00 uur.   
 
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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