Solynta is een jong technologiebedrijf dat de hybride veredelings-technologie in diploïde aardappel
ontwikkelt en implementeert. Deze technologie zal leiden tot een versnelde ontwikkeling van
innovatieve aardappelrassen, met echt zaad als uitgangsmateriaal (www.solynta.com).
Gezocht:

Breeding IT specialist
(BSc/MSc; 20-40 uur)
We zoeken een assistent veredelaar op het snijvlak van hybride veredeling en database
management; Iemand die binnen bestaande veredelingssoftware slimme oplossingen kan (mede-)
ontwikkelen en uitbreiden voor diverse R&D processen. Ook ben je verantwoordelijk voor het testen
van nieuwe (software) workflows en het trainen van gebruikers binnen de R&D teams. Naast een
affiniteit voor IT is ook een affiniteit en/of achtergrond in de plantenveredeling noodzakelijk. Een
deel van het werk zal bestaan uit diverse andere taken binnen het veredelingsteam, zoals
bijvoorbeeld de organisatie en analyse van (veld-) proeven, kruisingen en zaadextracties, maar ook
fenotypering en selectiewerk.
Werkplek: Wageningen, in overleg soms op andere locaties
Vereisten:
• Aantoonbare kennis en/of kunde met veredelingssoftware en Excel
• BSc/MSc kennisniveau of ervaring in plantenveredeling
• Een pro-actieve en flexibele werkhouding
• Communicatief sterk, vaardig in samenwerking in teamverband
• beheerst de Engelse taal, zowel praten als schrijven
• Een leuke collega, onderdeel van een team, in staat om efficiënt te werken in een
dynamische omgeving met veel disciplines
Aangeboden:
• Wij bieden een positie van één jaar met zicht op vast dienstverband
• Marktconform salaris is afhankelijk van werkervaring en opleiding
• Last-but-not-least: Je wordt onderdeel van een enthousiaste groep mensen die samen
werken aan één van wereldwijds meest veelbelovende innovaties voor het verbeteren van
de voedselvoorziening!
Als je gemotiveerd bent om het aardappel hybride veredelingsprogramma te versterken, nodigen we
je graag uit om een motivatie en cv te sturen naar info@solynta.com. We starten met de gesprekken
in de 2e week van januari. Bij vragen over de verdere procedure kan je contact opnemen met
Annemieke van Ginkel, telnr. 06-13076301. Bij vragen over de vacature kan je contact opnemen met
Menno ter Maat, telnr. 06-24435150.

