
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior Secretaresse 32 - 40 uur per week 
 
Sta jij aan de start van jouw secretariële loopbaan, of heb je een administratieve achtergrond en ben je klaar voor een volgende 
stap? Lees dan snel verder of deze baan iets voor jou is!  
 
Wie ben jij 
In deze functie ben jij het telefonische visitekaartje voor het bedrijf en kom je representatief voor de dag. Er gebeuren veel zaken 
tegelijk, voor jou is het geen probleem om prioriteiten te stellen en alle ballen hoog te houden.  

 Afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur richting het secretariële vakgebied of receptionistes vakgebied. 
 Goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Outlook). 
 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré. 
 Kwaliteits- en resultaatgericht, zorgvuldig en betrokken.  
 Je bent je bewust van je verantwoordelijkheden.  
 Kennis van de Agro sector is een pré.  

 
Wat ga je doen 
In deze functie ben je werkzaam binnen het administratieteam. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat de monsterstroom goed 
en soepel verloopt.  

 Inboeken van de aanvragen, binnen gekomen via de telefoon en/of e-mail 
 Verwerken van de interne- inkomende- en uitgaande- post en pakketten en de afdelingsmailbox 
 Afhandelen van de inkomende en uitgaande telefoongesprekken. 
 Coördineren van facilitaire zaken (bestellingen plaatsen en verwerken)  
 Ondersteuning van de afdelingen t.b.v. administratieve werkzaamheden en/of secretariële support.  
 Boeken van vergaderzalen.  

 
Waar ga je werken 
De administratie bestaat uit 5 collega’s, waarbij de sfeer onderling erg informeel is. We hebben onderling veel lol en staan open 
voor een praatje, maar daarnaast zijn wij harde werkers. Wij zijn als bedrijf, goed met het openbaar vervoer te bereiken.  
 
Wie zijn wij? 
Groen Agro Control is een snel groeiende organisatie met onder andere laboratoria in Nederland en Peru. De werkzaamheden van 
Groen Agro Control zijn gegroepeerd rond twee centrale thema’s: (1) optimale productie en kwaliteit en (2) optimale 
voedselveiligheid. De missie van Groen Agro Control is om met onze expertise onze klanten optimaal te laten presteren. Onze 
drijfveren zijn zaken te begrijpen, te structureren en resultaten te behalen. Groen Agro Control is onderdeel van Normec.  

 
Wat bieden wij jou: 

• Een prima salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

• Een werkplek bij een dynamisch laboratorium; 

• Een werkweek die geen dag hetzelfde zal zijn; 
 
Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
Delft Research Group 
t.a.v. Jolanda Ditz 
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. 
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