
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zijn wij 
De Delft Research Group is een innovatieve 
en snelgroeiende bedrijvengroep op gebied 
van laboratoriumonderzoek, sensoren en 
technisch advies. Het werkgebied varieert 
van de agrarische sector en de 
voedingsmiddelensector tot de 
biotechnologie. We hebben laboratoria in 
Nederland en Peru. Via agenten worden de 
diensten in meerdere landen aangeboden. 
 
Locatie 
Distributieweg 1 
2645 EG Delfgauw 
 
Type baan 
• Fulltime 
• Bepaalde tijd dienstverband bij 

gebleken beschikbaarheid, vast  
contract.  

 
Werkervaring 
0 tot 2 jaar 
 
Opleidingsniveau 
HBO P&O of vergelijkbaar 
 
Carrièreniveau 
Startend / Midcareer  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

Junior HR-professional (M/V) - 40 uur per week 
 
Ben jij een talent op het gebied van Human Resources? Ben jij nauwkeurig en heb 
je altijd alles op orde? Vind jij het belangrijk om in een veranderlijke omgeving te 
werken, waarin jij ook anderen helpt en ondersteunt bij administratieve en 
organisatorische taken? Dan is onderstaande vacature iets voor jou! 
 
Wat ga je doen als HR adviseur?  
Als Junior HR-professional ben je mede verantwoordelijk voor de implementatie 
en uitvoering van het HR-beleid. Je gaat dagelijks allround aan de slag op HR-
gebied en bent hierbij onder andere verantwoordelijk voor het adviseren van 
medewerkers.  

• Onderhoud je contacten met vacaturesites en sollicitanten.  
• Stel je arbeidsovereenkomsten op en bewaak je termijnen 
• Faciliteer je gesprekken en voer je taken uit volgens het verzuimbeleid. 
• Plan je opleidingen en houdt je bezig met subsidies.  
• Zorg je ervoor dat de HR-administratie en dossiervorming altijd 

optimaal is.  
 

Je werkt hierbij in teamverband nauw samen met de collega’s van de 
administratie. Binnen het team neem je ook administratieve en organisatorische  
taken waar.   
 
Wat zijn je kwaliteiten?  

• Een afgeronde HBO opleiding Personeel en Arbeid of gelijkwaardig; 
• Gestructureerde en nauwkeurige werkwijze; 
• Representatief, pragmatisch, pro-actief, empathisch sterk, flexibel; 
• Stressbestendig; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift; 
• Oog voor detail en behoudt overzicht in dynamische omgeving; 
• Juist gevoel voor verhoudingen en weet anderen te adviseren en te 

overtuigen; 
• Hands-on mentaliteit en analytisch sterk. 

 
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 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 
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