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 MLO-3 of MLO-4
Carrièreniveau:
Startend / Midcareer

Chemisch Analist (anorganische chemie) 40 uur p/w
Wij zijn op zoek naar een chemisch analist voor ons anorganisch laboratorium. Als
chemisch analist werk je dagelijks nauw samen met de andere analisten van het
laboratorium. Binnen de anorganische groep worden onder andere
voedingselementen en zware metalen in grond, water en gewas gemeten. Voor
deze onderzoeken beschikken wij over moderne labfaciliteiten en een uitgebreid
arsenaal aan analytische apparatuur, o.a. ICP-OES, ICP-MS, doorstroomanalyser
etc. De werkzaamheden voor deze functie bestaan uit het maken van extracties
en uitvoeren van diverse analyses.
Ben jij accuraat, kwaliteitsgericht en zelfstandig ingesteld? Wil je daarnaast
werken met moderne lab faciliteiten en een uitgebreid arsenaal aan analytische
apparatuur? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!
Gevraagd profiel:
Voor de genoemde werkzaamheden zoeken wij enthousiaste kandidaten die
beschikken over een kritische instelling ten opzichte van het eigen werk.
Stressbestendig en in staat om in teamverband te werken. Competenties:
kwaliteitsgericht, betrokken, flexibel, resultaatgerichtheid, analytisch vermogen
en goede communicatieve vaardigheden.
Voor de werkzaamheden is een MLO-3 of MLO-4, diploma analytische chemie
vereist en bij voorkeur een goede beheersing van de Nederlandse taal. Het
dienstverband geldt voor een jaar, bij gebleken geschiktheid kan een vaste
aanstelling plaatsvinden. Het betreft een fulltime functie.
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
eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met Marco van der Meer,
015-2572511.
Je kunt jouw sollicitatie richten aan:
Delft Research Group
T.a.v. Benjamin van Mourik
Postbus 549
2600 AM Delft
Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief, dit mag je sturen naar
personeelszaken@agrocontrol.nl

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

