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Wij zijn opzoek naar een chemisch analist voor 40 uur per week 
 
Wij zijn op zoek naar een Chemisch Analist. Ben jij accuraat, kwaliteitsgericht en zelfstandig ingesteld? Wil je daarnaast werken 
met moderne lab faciliteiten en een uitgebreid arsenaal aan analytische apparatuur?  Vind je het leuk om diverse analyses uit te 
voeren? Ben jij een teamplayer? Dan ben jij de medewerker die we zoeken! Als chemisch analist binnen het team organisch kom 
je in een jong dynamisch team terecht waar je diverse analyses gaat uitvoeren. De werkzaamheden hieronder genoemd worden 
veelal uitgevoerd onder onze ISO 17025 accreditatie. 

 
Over ons: 
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 ga je doen als Chemisch analist? 

 Het zelfstandig uitvoeren van instrumentele analyses met behulp van GC-MS/MS of LC-MS/MS.  
 Je bent verantwoordelijk voor het vastleggen, interpreteren en rapporteren van analyseresultaten in het LIMS 

systeem.  
 Je bent mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en valideren van nieuwe analytische methoden en draag je bij 

aan het onderhouden van de analyse instrumenten.  
 
Wat zijn je kwaliteiten?  

 Kwaliteitsgerichtheid;  
 Betrokkenheid; 
 Flexibiliteit/aanpassingsvermogen. 
 Resultaatgerichtheid; 
 Zorgvuldig handelen; 
 Analytisch vermogen;  
 Teamplayer; 
 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Affiniteit met GC en/of LC techniek; 
 Minimaal een HLO chemie diploma met richting analytische chemie.  

 
Wat bieden wij jou: 
Een dynamische baan bij een snel groeiend laboratorium, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheden, een marktconform 
salaris en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.  
 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te solliciteren. Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact 
opnemen met Hassan El Khallabi, 015-2572511.  

 
 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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