
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 40 uur per week 

• 12 maanden met uitzicht op vast 
dienstverband. 
 

Werkervaring 
0 tot 2 jaar 
 
Opleidingsniveau 

Minimaal MLO 3 
 
Carrièreniveau 
Startend / Midcareer  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

Analist Microbiologie (M/V) 40 uur per week 
 
Ben jij nauwkeurig en flexibel en kun je zowel in teamverband als individueel goed 
werken? Heb jij daarnaast ervaring of affiniteit met laboratoriumonderzoek, dan 
ben jij de medewerker die wij zoeken! 
 
Wat ga je doen als Analist Microbiologie? 

• Als analist voer je diverse microbiologische analyses uit;  

• Waaronder het opkweken van micro-organismen, kiemgetal bepaling, 
ELISA en (real-time) PCR; 

• Deze analyses worden ingezet om humane en plantenziekten op te 
sporen; 

• Als analist ben je medeverantwoordelijk voor een correcte afhandeling 
van vragen van klanten; 

• De werkzaamheden voer je uit rekening houdend met de 
laboratoriumprocedures en veiligheidsvoorschriften; 

 
Wat zijn jouw kwaliteiten?  

• Minimaal een afgeronde MLO 3-opleiding; 

• Nauwkeurig te werk gaan; 

• Flexibel; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Zowel individueel als in teamverband kunnen werken; 
 

Wat bieden wij: 
Een dynamische en afwisselende baan in een open en informele organisatie, met 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling en een marktconform salaris. Heb je belangstelling voor deze functie 
en heb je eventueel nog vragen dan kun je contact opnemen met Hanna 
Korpershoek op 015-2572511. Je kunt solliciteren tot en met 30 augustus 2021. 
 
Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
Groen Agro Control B.V.  
T.a.v. Personeelszaken  
Postbus 549 
2600 AM Delft  
 
Per e-mail kan natuurlijk ook, dit mag naar personeelszaken@agrocontrol.nl 
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