
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij: 
De Delft Research Group is een snel 
groeiende organisatie met onder andere 
laboratoria in Nederland en Peru, een 
expertisebureau en een producent van 
sensoren. Groen Agro Control is het lab in 
Nederland. De werkzaamheden richten zich 
op fysische, chemische en microbiologische 
analyses, onderzoek en adviezen. De Delft 
Research Group biedt een totaalpakket aan 
haar klanten. Kennis en innovaties worden 
beschikbaar gemaakt voor de praktijk, 
praktijkproblemen worden opgelost met 
behulp van resultaatgericht onderzoek. 
 
Sinds maart 2021 maakt de Delft Research 
Group deel uit van Normec Foodcare.  
 
Normec Foodcare is ontstaan vanuit een 
samenwerking tussen toonaangevende 
laboratoria, expertise- en adviesbureaus, en 
consumenten smaakonderzoek in de 
foodsector. Samen vormen we Normec 
Foodcare: kennispartner in 
voedselveiligheid, productkwaliteit en 
smaak. Normec Foodcare is de 
totaaloplossing op het gebied van kwaliteit 
en industriële voedselveiligheid in agro en 
de levensmiddelenindustrie. Wij nemen 
complete projecten aan op het gebied van 
QA, laboratoriumonderzoek, 
smaakonderzoek en etiketteren. Onze 
missie: We willen dat alle mensen 
onbezorgd kunnen genieten van goed en 
veilig eten. Vanuit die overtuiging helpen we 
organisaties. 
 
Normec Foodcare kenmerkt zich door een 
open en informele bedrijfscultuur welke we, 
ondanks de groei die we doormaken, graag 
willen behouden. Verder is er genoeg 
ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke 
ontwikkeling. Samen de toekomst in met 
een hardwerkend en gezellig team! 
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een Commercieel Manager 
voor 40 uur per week 
 
In deze functie wordt je verantwoordelijk voor de uitbouw en ontwikkeling van de 
bestaande en nieuwe markten. Je werkt mee en geeft leiding aan het marktteam. 
Je acquireert nieuwe klanten (marktsegmenten) en je bouwt de 
naamsbekendheid van het bedrijf verder uit. Onder andere door deelname aan 
beurzen en door het houden van lezingen en presentaties. Je weet met je 
collega’s bestaande en nieuwe klanten aan de organisaties te binden. Je 
ontwikkelt nieuwe projecten en je ontwikkelt de bijbehorende actieplannen. Deze 
plannen weet je zowel intern als extern duidelijk te verwoorden en vast te leggen. 
Je draagt kennis intern en extern over. Je werkt zowel nationaal als internationaal 
en je bent bereid 20% van je werktijd te reizen. Je levert een wezenlijke bijdrage 
aan het algehele management van de organisatie en je maakt deel uit van het 
Management Team. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de directie.  
 
Een HBO/WO opleiding wordt gevraagd evenals ervaring als adviseur en/of 
projectleider binnen de agro-sector. Tevens wordt een technische 
achtergrond/affiniteit gevraagd.  Je dient in deze functie de specifieke 
werkterreinen van het bedrijf snel eigen te kunnen maken en tevens bezit je de 
drive om de organisatie goed te leren kennen. Je bezit een ondernemende 
persoonlijkheid. Je bent in staat om verkoop en business development succesvol 
te verbinden. Met je creatieve en onderzoekende persoonlijkheid zie je de 
nieuwe kansen voor dit solide bedrijf. Je bent proactief en resultaatgericht en 
voelt je thuis in een no-nonsense omgeving.  
 
Wat ga je doen als Commercieel Manager?  

• Motiverend leidinggeven aan het marktteam, gericht op het behalen van 
doelstellingen; 

• Het vertalen van de marketingstrategie naar concrete acties; 

• Uitvoering geven met het team aan effectieve en strategische 
verkoopplannen; 

• Analyseren markt en monitoren van trends; 

• Sturende en uitvoerende rol in business development; 

• Creëren van randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering van het 
verkoopbeleid; 

• Uitbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten, 
subsidieverstrekkers en andere relaties; 

• Vertaling van de klantwens richting de organisatie en vice versa; 

• Deelnemen aan beurzen, congressen en besprekingen; 

• Zorgen voor kennisoverdracht door middel van opleidingen, instructies en 
presentaties aan medewerkers en externen; 
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Locatie: 
Distributieweg 1 
2645 EG Delfgauw 
 
Type baan: 

• Fulltime; 

• Dienstverband: Bepaalde tijd;  

• Bij gebleken geschiktheid is er 
een mogelijkheid op 
contractverlenging voor 
onbepaalde tijd; 

 
Werkervaring: 
10 jaar of meer; 
 
Functie-eisen: 

• HBO/WO; 

• Uitstekende communicatieve 
vaardigheden, zowel mondeling 
als schriftelijk; 

• Leidinggevende en motiverende 
capaciteiten; 

• Gevoel hebben voor het proces 
en gedegen kennis van de 
inhoud; 

• Ervaring in vergelijkbare sector; 

• Hands on en Flexibel; 

• Onderhandelingsvaardig; 

• Probleem analytisch vermogen 
en organisatorische kwaliteiten; 

• Proactieve houding en een neus 
voor kansen die zich voor doen; 

 
Carrièreniveau: 
Senior 

 

 
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden?  

• Te behalen resultaten in kwantiteit en kwaliteit; 

• Het bepalen van commerciële visie; 

• Acquisitie en netwerkbeheer; 

• Beheer van de opdrachtenportefeuille; 

• Kansen genereren in nieuwe markten; 

• Interne communicatie over de afspraken met betrekking tot de relaties; 

• MT Lid; 

• Rapportage over de werkzaamheden aan de directie; 
 
Wat bieden wij: 
Groen Agro Control biedt een zeer interessante en zelfstandige commerciële functie met veel 
ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Je krijgt dan ook de unieke kans om dit bedrijf met zijn 
vele mogelijkheden in de markt verder mee uit te bouwen. De arbeidsvoorwaarden zijn 
uitstekend. 
 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit zo snel mogelijk te solliciteren. Voor 
eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met Bert van Tol op 015-2572511. 
 
Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
Delft Research Group 

 
T.a.v. Benjamin van Mourik 
Postbus 549 
2600 AM Delft  
 
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, dit mag je mailen naar:  
 
personeelszaken@agrocontrol.nl 
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