
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemisch analist   

In verband met de groei van ons bedrijf is er een vacature ontstaan voor een chemisch analist. Ben jij accuraat, gedisciplineerd 

en zelfstandig ingesteld? Wil jij werken bij een innovatief bedrijf en de kwaliteit van de agrarische sector naar een hoger niveau 

brengen? Heb je zojuist je opleiding afgerond of ben je toe aan een andere baan? Dan is deze vacature iets voor jou! 

NovaCropControl richt zich op het uitvoeren van water- en plantsapmetingen voor de agrarische sector. Met deze metingen 

worden klanten van over de hele wereld geholpen om efficiënt met plantenvoeding om te gaan en om gezondere producten te 

telen. De klant is daardoor minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen.  

Functieomschrijving: 

Als chemisch analist draag je zorg voor het gehele proces rondom de verschillende analyses die uitgevoerd worden op het 

laboratorium. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technieken en waar mogelijk zijn metingen gerobotiseerd. Als analist 

draag je, samen met je team, zorg voor een accurate analyse van water- en plantsapmonsters.   

Ons aanbod: 

- Werken met moderne apparatuur en je draagt bij aan het maken van accurate analyses 

- Een loyaal team met hart voor de zaak 

- Mogelijkheid om relevante cursussen/scholingen te volgen 

- De ruimte om initiatief te nemen en jezelf verder te ontwikkelen 

- Fulltime of parttime invulling voor de functies zijn mogelijk 

- De functie is combineerbaar met de functie als kwalteitsfunctionaris binnen ons bedrijf; 

- Passend salaris behorende bij de functie en verantwoordelijkheden 

 

Functie-eisen: 

- Je bent proactief en resultaatgericht 

- Werkervaring in de sector is een pré, maar schoolverlaters zijn ook zeer welkom 

- Ervaring met data controleren en verwerken is een pré 

- Kennis over kwaliteitssystemen en accreditatie (ISO 17025) is gewenst 

 

Heb je interesse om ons team te komen versterken, of heb je nog vragen aangaande de vacature chemisch analist, neem dan 

contact op met Kristel Bertens door te mailen naar k.bertens@novacropcontrol.nl.  

Graag vóór 6 juni 2022 je reactie. 

Voor meer informatie over ons bedrijf: www.novacropcontrol.nl 

 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


