
  

 
 
 

     

Eurofins Agro Nederland is informatieleverancier en kennispartner voor de akker- en tuinbouw, 
melkveehouderij en glastuinbouwsector. Met een compleet pakket van monstername, innovatieve analyses 
en heldere adviezen geven wij ondernemers in de agrarische sector handvatten voor productiezekerheid 
en rendementsverbetering. Op jaarbasis worden ruim 500.000 monsters geanalyseerd. Eurofins Agro 
Nederland heeft een vestiging in Wageningen een biedt werk aan ongeveer 300 medewerkers. 

 
 
 

Voor een stageopdracht binnen de Business Unit Horticulture in Wageningen zoeken wij een 
 

enthousiaste HBO student 
 

(studierichting: Bedrijfskunde & Food & Agribusiness,  
Tuin- & akkerbouw of International Food & Agribusiness) 

 
 
De Business Unit   
De business unit Horticulture van Eurofins Agro is innovatief, klantgericht en flexibel, net als de 
Nederlandse tuinbouw.  Ons moderne laboratorium in Wageningen verwerkt jaarlijks circa 160.000 
water-, substraat-, grond- en gewasmonsters van klanten uit meer dan 70 landen. Na onderzoek van de 
monsters volgt een uitgebreid verslag met een bemestingsadvies, inzicht in plantgezondheid en de 
beoordeling van de kwaliteit van water en teeltsubstraten. Verreweg het grootste deel van de analyses 
wordt binnen één werkdag gerapporteerd. Met eigen monsternemers in heel Nederland is de business 
unit Horticulture altijd dichtbij voor telers onder glas. Onze ervaren accountmanagers en klantenservice 
zijn 24/7 bereikbaar voor onze klanten. 

Stageopdracht 
De business unit Horticulture van Eurofins Agro ziet internationaal veel mogelijkheden voor verdere 
groei. Wereldwijd kunnen glastuinbouwbedrijven de productie verder optimaliseren met onze analyses 
van grond, water en gewas en het bijbehorende advies.  
 
Wij zoeken een energieke, flexibele en ambitieuze student die wil bijdragen aan onze internationale 
groei. Ben jij degene die het leuk vindt een businesscase/businessplan uit te werken en een bijdrage te 
leveren aan het realiseren van onze internationale ambities? Dan zoeken we jou! Kennis van de 
glastuinbouw is geen vereiste, maar natuurlijk wel een voordeel.  
 
De stage begint bij voorkeur 1 september 2021 en duurt ongeveer 20 weken. Intern word je begeleid 
door onze glastuinbouwexperts. De opdracht voer je, in overleg, uit in Wageningen of vanuit huis.  
 
Tijdens deze stage ga je aan de slag met het: 
• in kaart brengen van het wereldwijde glastuinbouw productie-areaal; 
• bepalen/benaderen van de potentiële wereldmarkt voor glastuinbouwanalyses; 
• onderzoeken van de factoren/kenmerken/concepten waarmee de mondiale concurrentie op het 

gebied van glastuinbouwanalyses zich in de markt onderscheidt; 
• ontwikkelen van de optimale strategie om de huidige marktpositie te versterken en waar nog niet 

aanwezig, op korte termijn een (stevige) positie op die markt te veroveren. 
  



 

     

 
 

 
 
De middelen die hiervoor kunnen worden ingezet zijn:  
• Deskresearch; 
• Interviews met relevante (kennis-)partijen (Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers, RVO, etc.); 
• Interviews met laboratoria uit het Eurofins netwerk; 
• Interviews met (internationale) collega’s, agenten en bestaande klanten. 
 
Je rapporteert rechtsreeks aan de Business Unit Manager Horti. Ons glastuinbouwteam ziet uit naar je 
komst! 
 
Beloning: 
De stagevergoeding bedraagt op fulltime basis € 450,- bruto per maand.  
 
Geïnteresseerd?  
Mail dan naar vacatures-agro@eurofins.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Theo Aanhane, 
Business Unit Manager Horticulture, tel. 06-30410564 of per e-mail theoaanhane@eurofins.com  
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