
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

 Medewerker monsterverwerking 

NovaCropControl is een innovatief bedrijf wat zich richt op het uitvoeren van plantsapmetingen voor de 
(internationale) tuinbouw. Met deze plantsapmetingen worden telers geholpen om efficiënt met plantenvoeding om 

te gaan en hiermee gezondere producten te telen. De klant is daardoor minder afhankelijk van 
gewasbeschermingsmiddelen. In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

medewerker voor het verwerken van de inkomende monsters. 

Functieomschrijving: 

Als medewerker monsterverwerking neem je dagelijks de binnengekomen monsters in ontvangst, keurt deze en pakt 

ze uit. Daarnaast registreer je de monsters en voert de gegevens in. Tevens ben je er verantwoordelijk voor dat de 

monsters op een correcte wijze naar het laboratorium worden overgedragen. Jij draagt er zorg voor dat de monsters 

op dusdanige manier geregistreerd worden zodat deze correct naar de administratie gaan en daarmee zorg je er 

voor dat de klant de correcte rapporten ontvangt. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Je komt terecht in een gezellig loyaal team met hart voor de zaak en een no-nonsense mentaliteit. Daarnaast is er 
ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en relevante cursussen/scholingen te volgen. Wij bieden je een aanstelling 
met uitzicht op een vast contract met een passend salaris, vakantiegeld en pensioenregeling. 

Herken je jezelf in de onderstaande eigenschappen en zie jij jezelf werken in een leuk jong innovatief bedrijf met een 

goed toekomstperspectief? Reageer dan nu op deze vacature en wie weet wordt jij onze nieuwe collega! 

Functie-eisen: 

- Teamplayer; 
- Oplossings- en klantgericht; 
- Nauwkeurig met oog op detail; 
- Houd er van om handen uit de mouwen te steken; 
- Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 8.00 uur, het aantal uren is bespreekbaar; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels en andere talen is een pré. 

Heb je interesse om ons team te komen versterken, of heb je nog vragen aangaande de vacature, neem dan contact op met 

Leonie Brugmans door te mailen naar l.brugmans@novacropcontrol.nl.  

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

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