
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie zijn wij: 
De Delft Research Group is een snel 
groeiende organisatie met onder 
andere laboratoria in Nederland en 
Peru. Sinds kort zijn wij lid van de 
Normec Group.  
 
Onze werkzaamheden richten zich op 
fysische, chemische en 
microbiologische analyses, onderzoek 
en adviezen. 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: 
Ervaring met professionele software-
engineering  is gewenst, maar niet op 
voorhand vereist.  
 
Opleidingsniveau: 
HBO ICT Applicatie-ontwikkelaar  
 
Carrièreniveau: 
Startend / Midcareer  
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een software engineer / 
applicatieontwikkelaar, (M/V) 40 uur p/w 
 
De werkzaamheden: 
Als applicatieontwikkelaar ben je verantwoordelijk (in teamverband)  voor 
het maken/schrijven van software voor het bedrijf zelf. Dit kan betrekking 
hebben op het hele spectrum van de software die gebruikt wordt: 
 
- Databases  (LIMS + uitbreidingen) 
- Instrumentatie en robotica 
- Websites en -api’s.  
 
Als je daarnaast goed bent/interesse hebt in systeembeheer, zou dit ook 
een  deel van je taken kunnen vormen.  
 
Gevraagd profiel:  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met HBO ICT opleiding of een 
uitstekende MBO-er ICT. Je hebt een positieve en flexibele werkhouding.  
Affiniteit of ervaring met industriële automatisering of robotica geldt als 
een pré. Kennis van met name FileMaker, C#, html, php, java gelden als een 
sterke pré. 
 
Je dient in staat te zijn om zowel individueel als in teamverband te 
functioneren. Wij zoeken een kandidaat met een goede beheersing van de 
Nederlandse- en Engelse taal. Het dienstverband geldt voor een jaar en kan 
worden omgezet in een vaste aanstelling.  
 

Wat bieden wij: 
Een afwisselende functie in een open en informele organisatie, met ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheden. 
 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te solliciteren 
voor 15 juli 2021. Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact 
opnemen met Joop Houwers, 015-2572511. Dit kan van ma t/m do. tussen 
8:30  en 17:00 uur.   
 
Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
Delft Research Group 
T.a.v. Benjamin van Mourik 
Postbus 549 
2600 AM Delft  
Per e-mail kan natuurlijk ook, dit mag naar personeelszaken@agrocontrol.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs  gesteld. 
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