
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
1 jaar met uitzicht op vast 
dienstverband 

 
Werkervaring 
0 - 2 jaar 
 
Opleidingsniveau 

HBO  
 
Carrièreniveau 
Startend / Midcareer 
 

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

 

Medewerker Sales & Marketing - 40 uur per week 
 
Ben jij klantgericht en zelfstandig ingesteld? Heb jij daarnaast ervaring of affiniteit 
met laboratoriumonderzoek, dan ben jij de medewerker die wij zoeken! Jij bent 
het eerste aanspreekpunt voor de klant en collega’s. De sales afdeling krijgt 
dagelijks telefoontjes en e-mails binnen die jij verwerkt. Daarnaast wordt je 
verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuwsitems en versturen van 
nieuwsbrieven. Na de inwerkperiode weet jij alle binnenkomende berichten te 
beantwoorden en draag jij bij aan efficiënt verloop van de sales werkzaamheden. 
 

Wat ga je doen als medewerker Sales & Marketing? 

• Actief beheren van bestaande relaties; 

• Plegen van acquisitie gericht op nieuwe relaties; 

• Zoeken naar totaaloplossingen voor de klant; 

• Opstellen van offertes, omschrijvingen en specificaties; 

• Verrichten van marktonderzoek; 

• Vertegenwoordigen van de klantenbelangen binnen Groen Agro 
Control; 

• Ondersteuning van de overige leden van het salesteam. 

• PR-activiteiten, zoals de opmaak en het versturen van de 
nieuwsbrieven. 

 
Wat zijn je kwaliteiten?  

• Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding: HLO, HAS, levensmiddelen 
en/of communicatie, commercie; 

• Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 

• Proactief en representatief en pakt nieuwe zaken gemakkelijk op; 

• Klantgerichte instelling; 

• In staat zijn om klantwensen te vertalen naar de eigen organisatie; 

• Zowel individueel als in teamverband kunnen werken; 

• dynamisch, probleem analytisch en oplossingsgericht 

• geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 
Ons aanbod: 
Een dynamische en afwisselende baan bij een snel groeiend laboratorium, met 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling. Je komt te werken binnen het sales- & marketingteam bestaande 
uit 3 personen.  
Heb je belangstelling voor deze functie dan nodigen 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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