WE ARE
Solynta is een jong technologiebedrijf dat de wereldvoedselvoorziening op zijn kop wilt zetten met
haar hybride aardappel. Met innovatief onderzoek en veredelingstechnologieën ontwikkelen wij
diploïde aardappelrassen, met echt zaad als uitgangsmateriaal. www.Solynta.com
Het is onze missie is om met onze innovatieve hybride aardappel een duurzame verandering in de
wereldvoedselvoorziening te realiseren.
En daarvoor zijn we op zoek naar jou!

Data Scientist
(BSc; 24-28 uur)
YOUR ROLE
Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste Data Scientist. Als onderdeel van ons Breeding
team ontwikkel, test en implementeer je binnen onze veredelingssoftware slimme workflows voor
onze zeer diverse R&D processen. Je voert kritische analyses uit en maakt daarmee van data
‘informatie’. Verder heb je een actieve rol om verkregen inzichten te delen en toe te lichten aan
collega’s en (interne) klanten & stakeholders.
Je bent klantgericht en een probleemoplosser, met een goed conceptueel – en analytisch vermogen.
Affiniteit met agronomie, genetica, planten of misschien zelfs wel plantenveredeling is een sterke
pre.
Je werkplek bevindt zich in Wageningen, in overleg kan dit soms ook op andere locaties zijn.

REQUIREMENTS
• Je hebt een kwantitatief georiënteerde BSc, bijvoorbeeld bedrijfsinformatica, technische
bedrijfskunde, toegepaste biologie, Bio-informatica of vergelijkbare richting.
• Je hebt 2-5 jaar relevante werkervaring.
• Een proactieve en flexibele werkhouding.
• Je hebt actuele kennis van analyse pakketten en/of AgroBase.
• Communicatief sterk, vaardig in samenwerking in teamverband.
• Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
• Een leuke collega, in staat om efficiënt te werken in een dynamische start up omgeving waar
iedere dag weer nieuwe uitdagingen brengt.

WE OFFER
Die ene persoon die ons team komt versterken, bieden wij het volgende:
•
•
•
•

Een uitdagende baan die je zelf mede vorm kan geven.
Een start up omgeving waar veel ruimte is voor groei en ontwikkeling
Een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding
We beginnen met een tijdelijk contract, maar streven naar een vaste aanstelling.

Ben je enthousiast om met jouw kennis en kunde ons Breeding team te versterken, en samen te
werken aan één van wereldwijds meest veelbelovende innovaties voor het verbeteren van de
voedselvoorziening, dan zie wij je motivatie en CV graag tegemoet.
Stuur deze uiterlijk 10 april 2019 naar ons toe via info@solynta.com.
Heb je nog vragen, dan kan je ons uiteraard ook bellen. Bij inhoudelijke vragen over de vacature kan
je contact opnemen met Jolanda Krassenburg, telnr. 06-18841301. Bij vragen over de verdere
procedure kan je contact opnemen met Annemieke van Ginkel, telnr. 06-13076301.

