
 

 
Solynta is een jong technologiebedrijf dat de hybride veredelingstechnologie 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). We hebben 
een vacature voor: 

Functional Business Analyst for 
Breeding 

(BSc/MSc; 32-40 uur per week) 
 

Jij bent dé specialist op het gebied van de verschillende softwareprogramma’s die gebruikt worden 
door de veredelaars, veredelingsassistenten en voor proeven in research en agronomie. Jij zorgt ervoor 
dat deze programma’s op de juiste manier ingezet en gebruikt worden zodat het volledige potentieel 
ervan benut wordt. De data die zo verzameld wordt, doen jouw informatie-analyse hart sneller kloppen 
en jij zorgt voor analyses, rapporten en inzichten waarmee we ons veredelingsprogramma continu 
kunnen blijven verbeteren. 
 
Daarnaast houd jij ervan om de brug te slaan tussen het domein van de veredelaars en dat van je 
technische collega’s van IT. Op basis van gedegen business- en procesanalyses maak je goede en 
duidelijke functionele ontwerpen. Jij signaleert problemen in het proces, analyseert deze en komt met 
voorstellen voor verbetering. Je begeleidt de implementatie van nieuwe systemen. Jouw hands-on 
mentaliteit zorgt ervoor dat elke collega weet wat er van hem/haar verwacht wordt en gemotiveerd is 
om dit tot een succes te maken.  
 
Taken: 

• Je helpt de gebruikers bij het efficiënt inzetten en gebruiken van veredelingssoftware en andere 
systemen voor de diverse R&D processen  

• Je zorg ervoor dat bestaande processen continu verbeterd worden en beschikbare functionaliteit 
volledig benut wordt 

• Je signaleert onvolkomenheden en inefficiënties in het proces, zorgt voor een duidelijke 
probleemanalyse en je kunt een gedegen functioneel ontwerp van de oplossing maken. Hiervan 
maak je een projectvoorstel zodat het management een goed beeld van de kosten en baten heeft 
om een goede afweging te kunnen maken 

• Je begeleidt de implementatie en de realisatie van deze projecten. Je bent er verantwoordelijk 
voor dat de oplossing goed en volledig in gebruik genomen wordt 

• Jij bent de sparringpartner voor het technisch IT-beheer van de organisatie 
 
Competenties: 

• Kennis van plantenveredeling.  

• Kennis en ervaring met breeding software  

• Kennis van informatiemanagement en business analyse 

• Bekend met databases zoals SQL-server, AWS (Amazon cloud services) 

• Communicatief sterk 

• Pro-actief, gestructureerd, analytisch en hands-on 

• Minstens 5 jaar relevante werkervaring 

• Een leuke collega, onderdeel van een team, in staat om efficiënt te werken in een dynamische 

omgeving met veel disciplines 

 

http://www.solynta.com/


 

 

Pré: 

• Ervaring met Business Intelligence tools (o.a. PowerBI) 

• Kennis van statistische analyses van trial data 

• Ervaring met change management. 
 

Wij bieden: 

• Een arbeidscontract van een jaar met zicht op een vast dienstverband  

• Salaris is afhankelijk van werkervaring en opleiding en in lijn met bestaande cao-afspraken  

• Last-but-not-least: Je kunt onderdeel worden van een enthousiaste groep mensen die werkt 

aan een van de meest veelbelovende innovaties voor het verbeteren van de 

wereldvoedselvoorziening!  

 

Locatie: Wageningen 

Als je gemotiveerd bent om het aardappel hybride veredelingsprogramma te versterken, nodigen we 
je graag uit om een motivatie en cv te sturen naar recruitment@solynta.com. Bij vragen over de 
vacature kun je contact opnemen met Menno ter Maat (Manager Veredeling) op nummer 06 24 43 
51 50.  Deze vacature heeft geen vastgestelde einddatum. 
 
 

 


