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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! 
 
Over ons: 
Jij komt te werken binnen een hecht team van micro analisten. Het bedrijf kenmerkt zicht door een open en informele cultuur 
en maakt onderdeel uit van de Normec groep. 
 
Wat ga je doen als Analist Microbiologie? 
De analist voert 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. 
 
Wat zijn jouw kwaliteiten?  
Voor deze werkzaamheden zoeken wij een enthousiaste kandidaat. Je dient in staat te zijn om zowel individueel als in 
teamverband de werkzaamheden nauwkeuring uit te voeren. Wij zoeken een kandidaat met tenminste een MLO (3) diploma en 
een goede beheersing van de Nederlandse taal. Je hebt ongeveer 1 tot 2 jaar ervaring en je bent analytisch sterk. 
 
Wie zijn wij? 
Normec Groen Agro Control is een snel groeiende organisatie met onder andere laboratoria in Nederland en Peru. De 
werkzaamheden van Normec Groen Agro Control zijn gegroepeerd rond twee centrale thema’s: (1) optimale productie en 
kwaliteit en (2) optimale voedselveiligheid. De missie van Normec 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 dynamische en afwisselende baan in een open en informele organisatie, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 
 
Heb je belangstelling voor deze functie en heb je eventueel nog vragen dan kun je contact opnemen met Hanna Korpershoek op 
015-2572511. 
Soort dienstverband: Voltijds, Tijdelijk 
Contractduur 12 maanden 
Salaris: €2.200,00 - €2.800,00 per maand 
 

 
 Je kunt jouw sollicitatie richten aan: 
 Delft Research Group 
 t.a.v. Charlotte van Overbrugh 
 Postbus 549 
 2600 AM Delft  
 
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 31 oktober 2022 via personeelszaken@agrocontrol.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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