
 

Wij zijn opzoek naar een Analist Anorganische Chemie -  40 uur per week 

Groen Agro Control heeft de analyses verdeeld over 3 verschillende afdelingen waarvan anorganische chemie zich bezig houdt met fysische 

analyses en de analyses van elementen in o.a. water, grond, compost, gewas en voeding. Wij zijn op zoek naar een chemisch analist 

anorganisch chemie. Als analist functioneer je direct onder het groepshoofd anorganische chemie en werk je dagelijks nauw samen met 

analisten van het laboratorium. 

 

Wat ga je doen als analist anorganische chemie? 
 Je bent mede verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden en ondersteunen van de analisten;  
 Je bent mede verantwoordelijk voor het implementeren, optimaliseren en valideren van bestaande en nieuwe analysemethoden.  
 Je gaat werken met uitgebreid arsenaal aan analytische apparatuur zoals: doorstroomanalyser, ICP-OES, ICP-MS, pH robot, fT-NIR etc.;  
 Je levert input voor het verbeteren van het kwaliteitssysteem van het laboratorium; 

 

Wat zijn je kwaliteiten?  
 Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Analytisch vermogen; 
 Enthousiast; 
 Teamplayer; 
 Zelfstandig; 
 Kwaliteitsgericht;  
 Resultaatgericht; 
 Goede communicatieve vaardigheden;   
 Minimaal HBO/WO analytische chemie opleiding afgerond 
 Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring. 

 

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.  

 

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;  

 

Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te solliciteren. Deze vacature staat open tot en met 31 mei 2022. Voor eventuele 

vragen kun je telefonisch contact opnemen met Hassan El Khallabi, 015-2572511.  
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