Solynta is een innovatief, technologiegedreven bedrijf dat de wereldvoedselvoorziening op zijn kop
wil zetten met haar hybride aardappel. Op basis van innovatieve onderzoek- en
veredelingstechnologieën hebben we diploïde aardappelrassen ontwikkeld, met aardappelzaad als
uitgangsmateriaal. www.solynta.com

Ons agronomie team plant onze gewassen op diverse proefvelden in Nederland en de rest van de
wereld en verzamelt alle nodige informatie rondom de groei en ontwikkeling van onze hybride
aardappel. Omdat er veel te doen zijn, zijn we op zoek naar handen en kennis om ons team te
versterken.

Agronomie Assistent
(32 – 40 uur)
JE ROL
Als lid van ons agronomie team ben je verantwoordelijk voor verschillende activiteiten die betrekking
hebben op het testen van nieuwe aardappelrassen en teeltsystemen: het uitvoeren van
veldexperimenten, het planten en beheren van proeven, het verzamelen van gegevens, oogsten,
fenotyperen en rapportage. Je zorgt ervoor dat elke stap in de levenscyclus van onze hybriden goed
wordt geanalyseerd en gedocumenteerd.
In sommige gevallen werk je met en/of coördineer je een team tijdelijke uitzendkrachten. We
verwachten een talent voor organisatorische en planningsvaardigheden.
Je ondersteunt Sales en Breeding bij het realiseren van hun doelen, met een scherp oog voor detail
en kwaliteitsbeheer. Wat jij levert, vormt de basis van onze nieuwe hybride producten.
Last but not least, je werkt in een internationaal georiënteerde omgeving. Hoewel meer dan 80% van
je tijd in Nederland wordt besteed, kan de mogelijkheid zich voordoen dat je ingezet wordt op onze
buitenlandse proefvelden.
VEREISTEN
•
•
•
•

Essentieel is praktijkervaring met de aardappelteelt en oog voor de karakteristieken van een
aardappel.
MBO + niveau (of start van HBO) in agronomie-gerelateerde expertisegebieden.
0-5 jaar professionele werkervaring, samen met een open geest en enthousiasme om te
leren en verder te ontwikkelen.
Verantwoordelijke en flexibele werkhouding, en zeer nauwkeurig als het gaat om
gegevensverzameling.

•
•

Open communicatie en een groot probleemoplossend vermogen.
Engelse communicatie- en rapportagevaardigheden

ONS AANBOD
•
•
•
•

Een uitdagende baan met kansen voor groei, persoonlijke ontwikkeling en initiatief.
Een start up onderneming in een internationale omgeving.
Een competitief salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding
Een tijdelijk contract, met de intentie om deze over te laten gaan in een contract voor
onbepaalde tijd.

Wil je graag werken in een dynamische agronomische omgeving waar elke dag nieuwe uitdagingen
brengt? Stuur dan je motivatie plus CV per e-mail naar: info@solynta.com.
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Peter Kooman
(Manager Agronomie), 06-45750821. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met
Susanne Knoops (Manager HR), 06-18477085.

