
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 handelend onder de 
naam Groen Agro Control. Via agenten 
worden de diensten in meerdere landen 
aangeboden. 
 
Locatie: 
Distributieweg 1 
2645 EG Delfgauw 
 
Type baan: 

• Fulltime 

• Dienstverband: Bepaalde tijd  

• Bij gebleken geschiktheid, vast  
contract.  

 
Werkervaring; 
0 tot 5 jaar 
 
Opleidingsniveau: 
Minimaal HLO 
 
Carrièreniveau: 
Startend / Midcareer  
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een chemisch HLO-analist 
 
De werkzaamheden: 
Wij zijn op zoek naar een HLO-analist analytische chemie voor ons anorganisch 
laboratorium. Wil je werken met moderne lab faciliteiten en een uitgebreid 
arsenaal aan analytische apparatuur zoals ICP-OES, ICP-MS, SFA, spectrometrie 
etc. dan zijn wij op zoek naar jou! Als HLO-analist ben je verantwoordelijk voor 
het vastleggen en  interpreteren van analyseresultaten. Tevens ben je mede 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en valideren van nieuwe analytische 
methoden en draag je bij aan het onderhouden en verbeteren van het 
kwaliteitssysteem.  
 
Gevraagd profiel:  
Voor de genoemde werkzaamheden zoeken wij enthousiaste kandidaten die 
beschikken over een kritische instelling ten opzichte van het eigen werk.  
Competenties:  

• Kwaliteitsgerichtheid;  

• Betrokkenheid; 

• Flexibiliteit/aanpassingsvermogen. 

• Resultaatgerichtheid; 

• Zorgvuldig handelen 

• Analytisch vermogen.  

• Teamplayer.  

• Goede communicatieve vaardigheden. 
 

Voor de werkzaamheden is minimaal een HLO diploma analytische chemie vereist 
en een goede beheersing van de Nederlandse taal.  
 

Ons aanbod 
Een dynamische baan bij een snel groeiend laboratorium, met ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheden, een marktconform salaris en mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling.  
 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te solliciteren. Deze 
vacature staat open tot en met 9 juli 2021. Voor eventuele vragen kun je 
telefonisch contact opnemen met Hassan El Khallabi, 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 motivatie brief en cv, deze documenten mag je sturen 
naar personeelszaken@agrocontrol.nl 
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