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Wij zijn opzoek naar een Monsterrijder op oproepbasis 
 
Heb jij een passie voor AGF, tuinbouw en levensmiddelen? Ben jij klantgericht en op zoek naar een nieuwe uitdaging en houd jij 
van autorijden? Dan is deze functie echt iets voor jou! 
  
Over ons: 
Groen Agro Control is een zeer innovatief laboratorium. Onze klanten behoren tot de top van de internationale AGF- en 
Tuinbouwwereld. We hebben vestigingen in Nederland en Peru en een uitgebreid internationaal netwerk van agenten. 
Daarnaast voeren we innovatieve onderzoeksprojecten uit waarmee we onze klanten ondersteunen. Groen Agro Control is 
onderdeel van Normec. 

 
Wat ga je doen 
Als monsterrijder ben je verantwoordelijk voor het correct ophalen van monsters bij handelshuizen en tuinders.  

 Je bent veel onderweg. 
 Je maakt je eigen planning.  
 Je behoudt het overzicht en informeert je collega’s over de voortgang.  
 Je werkt nauwkeuring en behoudt het overzicht.  
 Je kan goed met een smartphone overweg. 

 
Wat zijn je kwaliteiten?  

 Je bent enthousiast.  
 Je hebt een positieve en flexibele werkhouding.  
 Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
 Je bent in staat om zowel individueel als in teamverband kunnen werken. 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Wat bieden wij jou: 
Een leuke baan in een open en informele organisatie, met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en (eventueel) 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, denk daarbij aan het zelfstandig uitvoeren van monsternames.  
Heb je belangstelling voor deze functie, waarbij de werkzaamheden voornamelijk zullen plaatsvinden in de periode van maart 
tot en met oktober en incidenteel in de winter, dan nodigen wij je uit te solliciteren Uiteraard vinden de uren in overleg plaats.  
 
Voor eventuele vragen over de functie kun je contact opnemen met René den Tek, coördinator monsternemers, op 06-
86819809. Dit kan tussen 08:00 – 09:00 uur en tussen 16:00 – 18:00 uur.  

 
 Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
 Delft Research Group 
 t.a.v. Jolanda Ditz 
 Postbus 549 
 2600 AM Delft  
 
Heb je belangstelling voor deze functie dan wij je uit om te solliciteren via personeelszaken@agrocontrol.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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