
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Onderzoek Medewerker 

Nieuwsgierige groene vingers gezocht! 

Heb jij groene vingers en wil je graag de onderste steen boven krijgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

In verband met verschuivingen binnen ons bedrijf is er een vacature ontstaan voor onderzoek medewerker. Wil jij ontdekken 

hoe je een gezonde plant creëert, houd je er van om je handen uit te mouwen te steken en heb je veel ervaring met telen? Dan 

is deze vacature iets voor jou! 

NovaCropControl is een innovatief bedrijf wat zich richt op het uitvoeren van plantsapmetingen voor de agrarische sector. Met 

deze plantsapmetingen worden kwekers geholpen om efficiënt met plantenvoeding om te gaan en om gezondere producten te 

telen. De klant is daardoor minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Sinds een aantal jaar zijn we ook actief op het 

gebied van R&D om de relatie tussen plantenvoeding en ziekteweerbaarheid inzichtelijk te krijgen. Hiervoor beschikt 

NovaCropControl over 2 proeflocaties; een interne klimaat cel en een tunnelkas waar interne en externe proeven uitgevoerd 

worden. 

Functieomschrijving: 

Als onderzoeker ben jij deel van ons R&D team en is het jouw taak om de verschillende proeven mee op te zetten, uit te voeren, 

bemonsteren en  begeleiden. Je zorgt ervoor dat de planten de juiste voeding en verzorging krijgen. Tijdens de groei beoordeel 

je ziekten en plagen en voert eventuele gewaswerkzaamheden uit. Daarbij neem je volgens het proefplan de juiste monsters van 

bladeren, water en/of vruchten. 

Ons aanbod: 

- Functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief; 
- Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen met mogelijkheid om relevante cursussen/scholingen te volgen; 
- Een loyaal team met hart voor de zaak; 
- Aanstelling met uitzicht op vast contract; 
- Werken met veel verschillende gewassen, onderzoeksmethoden en ziektes en plagen. 

 
Functie-eisen: 

- Je hebt ervaring met plantenvoeding en teelt; 
- Je hebt ervaring in de agrarische/tuinbouw sector; 
- Je hebt affiniteit met het verzamelen van meetgegevens; 
- Nauwkeurig en secuur; 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit! 

Heb je interesse om ons team te komen versterken, of heb je nog vragen aangaande de vacature van onderzoek medewerker, 

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

Graag vóór 30 september je reactie. 

NovaCropControl, Nijverheidsweg 30, 5061 KL, Oisterwijk. Voor meer informatie over ons bedrijf: www.novacropcontrol.nl 
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