
 

Onderzoeker Plantsensoren (M/V) 40 uur per week 
Wil jij nieuwe stappen gaan zetten in jouw eigen ontwikkeling op het gebied van sensoren en 

(glas)tuinbouw? Wij zijn opzoek naar een onderzoeker die ook coördinerende taken verricht in het 

team.  
 

Over ons: 
Normec Groen Agro Control kenmerkt zicht door een open en informele cultuur en maakt onderdeel uit van de 

Normec groep. Je komt te werken in een team met onderzoekers die werkzaam zijn op de diverse gebieden in de land-, 

en tuinbouw. 

 

Wat ga je doen ?  

 Onderzoek met sensoren op praktijklocaties en 
onderzoek kassen 

 Coördinatie van projecten en afstemming met 
teeltbedrijven, onderzoekers en andere 
onderzoeksinstituten 

 Verwerking en analyse van data gerelateerd aan 
de onderzoeksvragen 

 Rapportage van de resultaten  

Wat zijn je kwaliteiten?  

 Een afgeronde HBO+ tuinbouw, gewasfysiologie of 
gelijkwaardig 

 Werkt op een gestructureerde en nauwkeurige 
werkwijze 

 Oog voor detail en behoudt overzicht in dynamische 
omgeving 

 Hands-on mentaliteit en analytisch sterk 
 

 Proactief, resultaatgericht en flexibel 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden,  

zowel in woord als schrift 
 Ervaring met glastuinbouw en sensoren is een pré 
 Kennis op het gebied sensoren infrastructuur en 

communicatie met een dataplatform 

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 en de zusterbedrijven binnen 

de Delft Research Group 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 in een internationale omgeving 

 Een werkweek waarbij geen dag hetzelfde zal zijn 
 

Je kunt jouw sollicitatie richten aan:  

Delft Research Group  

T.a.v. Personeelszaken  

Postbus 549  

2600 AM Delft 



 

 
Heb je belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij je uit te solliciteren met een brief en jouw CV vóór 11 
December 2022 via personeelszaken@agrocontrol.nl. 
 
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen met onze R&D manager dr André van der Wurff, 015- 
2572511. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


