
 

Moleculair-biologisch analist (HBO) 40 uur per week 
Ben jij nauwkeurig en flexibel en kun je zowel in teamverband als individueel goed werken? Heb jij daarnaast 

ervaring met laboratoriumonderzoek, dan ben jij de medewerker die wij zoeken! 
 

Over ons: 
Jij komt te werken binnen een team van analisten en onderzoekers. Het bedrijf kenmerkt zicht door een open en 

informele cultuur en maakt onderdeel uit van de Normec groep. 

 

Wat ga je doen als moleculair-biologisch analist?  

 Moleculaire-biologische analyses uitvoeren op 
monsters van klanten en onderzoeksprojecten; 

 Als analist voer je DNA/RNA extracties en 
moleculaire analyses uit, zoals (real-time) PCR en 
Next Generation Sequencing (NGS); 

 Deze analyses worden ingezet om micro-organismen 
en plantensoorten in diverse monsters te 
detecteren en te karakteriseren;  

 

 Daarnaast zet je nieuwe analyses op en valideert 
deze; 

 Tevens ben je verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de apparatuur in het moleculair-
biologisch lab en voor het voorraadbeheer; 

 Tijdens de werkzaamheden houd je rekening 
met de laboratoriumprocedures en 
veiligheidsvoorschriften. 

Wat zijn je kwaliteiten?  

 Een afgeronde HBO-opleiding Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Moleculaire 
Levenswetenschappen of gelijkwaardig; 

 Ervaring met DNA/RNA-extracties en PCR is vereist. 
 Ervaring met primer design, sequence alignment en 

sequencing software is een pré.  
 Tevens is affiniteit met de agro-sector een pré; 
 Nauwkeurig te werk gaan;  

 Hands-on mentaliteit en analytisch sterk; 
 Zowel individueel als in teamverband kunnen 

werken;  
 Proactief en flexibel; 
 Een goede beheersing van de Nederlandse en/of 

Engelse taal;  
 Uitstekende communicatieve vaardigheden,  

zowel in woord als schrift. 
 

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 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:  

Normec Groen Agro Control 

T.a.v. Charlotte van Overbrugh 

personeelszaken@agrocontrol.nl 

mailto:personeelszaken@agrocontrol.nl

