Wij zijn een innovatief, technologiegedreven bedrijf dat de wereldvoedselvoorziening op zijn kop wil gaan
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 veredelingsteam heeft de grote uitdaging om samen met het onderzoeksteam en zaadproductie onze
hybride aardappel verder te ontwikkelen. Omdat er veel te doen is, zijn we op zoek naar jouw handen en
kennis om ons team te versterken.

Allround medewerker veredeling
(Breeding technician)
Wij zoeken een enthousiaste collega die blij wordt als hij/zij in de kas bezig is, met zijn handen en voeten bezig
kan zijn. Je werkzaamheden variëren enorm. Zo ben je de ene dag bezig met het emasculeren van bloemen,
bestuiven, zaaien, verspenen en het andere moment bezig met gewasonderhoud, zaadextractie, watergift,
ziektebestrijding of rooien.
Je zult werken in de kassen, met name op onze locatie in Ressen. Daarnaast kan je ingezet worden bij
veldproeven op diverse locaties in Nederland.
Veredeling is bij ons geen productiewerk, maar vraagt om nauwkeurigheid en kennis. Het is belangrijk om te
kunnen gaan met veel verschillende acties, labels en lijsten. Ook vinden we het prettig als je een oog voor
detail hebt, zodat je ziet wat er gaande is met onze planten in alle stadia van ontwikkeling.
WIJ VRAGEN
• Affiniteit en ervaring met kas- en veldwerk vinden wij het allerbelangrijkste
• Mbo werk- en denkniveau
• Goede en flexibele werkhouding
• Nauwkeurigheid van werken
• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
• Basis computervaardigheden
WIJ BIEDEN
Als jij ons team komt versterken, bieden wij het volgende:
• Een ‘groene’ werkomgeving waar je werkt met onze innovatieve materialen en technieken
• Een team van enthousiaste collega’s
• 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 geworden om met jouw kennis en kunde ons veredelingsteam te komen versterken? Dan zie
wij graag je motivatie en CV tegemoet. Dit kan via info@solynta.com.
We ontvangen je reactie bij voorkeur uiterlijk 9 augustus 2019.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anke Driessen, telnr. 06-27257250.

