
 

 

 
 

Samenvatting   
 
Bedrijf 
Delft Research Group BV 
 
Locatie 
Distributieweg 1 
2645 EG Delfgauw 
 
Type baan 

• Fulltime 

• Bepaalde tijd dienstverband, bij 
gebleken beschikbaarheid,vast  
contract.  

 
Werkervaring 
Minimaal 2 jaar 
 
Opleidingsniveau 

HBO/WO  
 
Carrièreniveau 
Startend / Midcareer  
 
Solliciteren? 
personeelszaken@agrocontrol.nl 

 
 

De Delft Research Group is een snel groeiende internationale organisatie van 
bedrijven gericht op de agro en food-sector. Tot de groep behoren het 
geaccrediteerde laboratorium Groen Agro Control en de producent van sensoren 
Sendot. Kennis en innovaties worden beschikbaar gemaakt voor de praktijk, 
praktijkproblemen worden opgelost met behulp van resultaatgericht onderzoek. 
Om de verdere groei en ontwikkeling van Delft Research Groep te ondersteunen 
hebben wij op korte termijn behoefte aan een: 
 

Controller - 40 uur per week 
 
De functie: 
Een brede functie waarin jij operationeel en tactische bijdragen levert aan de 
ontwikkeling van de organisatie op financieel vlak. Als controller ben je 
voornamelijk ondersteunend aan de directie. De standplaats is Delfgauw. 
 
De werkzaamheden:  
Administratief / Financieel 

- Het opstellen van de financiële rapportages; 
- Het factureren van de klanten; 
- Het ondersteunen in de projectadministraties; 
- Meedenken omtrent procesoptimalisaties; 
- Actief debiteuren en crediteurenbeheer (i.s.m. collega’s). 

 
Functie-eisen: 
Natuurlijk vragen wij wel wat van je! Wij zoeken een doortastende en gedreven 
teamplayer met een stevige persoonlijkheid en een kritische blik. Daarnaast 
voldoe jij aan het volgende profiel:  
 

- Een afgeronde HBO of WO opleiding bedrijfseconomie of vergelijkbaar 
- Werkt nauwkeurig en gestructureerd. 
- Oog voor detail en behoudt overzicht in dynamische omgeving. 
- Hands-on mentaliteit en analytisch sterk.  
- Stressbestendig. 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord al schrift. 
- In bezit van rijbewijs B. 

 
 
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 wij je uit om te solliciteren. 
 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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