
 

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).  
 
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 
aardappels. Ter uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een: 

 Medewerker buitendienst proefvelden 
(36-40 uur) 

 
In deze functie begeleid en adviseer je de telers over tussentijdse teeltbewerking om gewenste 
kwaliteit van de proefvelden te realiseren. De gegevens van alle proefvelden combineer je tot een 
advies voor best practices. 

Je stelt de korte en lange termijn personeelsplanning op voor eigen personeel, ZZP-ers en 
inleenkrachten in samenspraak met de teamleider agronomie. Je bent de directe link tussen het 
agronomie team en de teler.  

In het groeiseizoen bezoek je velden door heel het land en buiten het groeiseizoen ben je 
voornamelijk bezig met organisatorische werkzaamheden, zoals proefveldindeling, planning en 
management.  

 
WIJ VRAGEN 

• MBO+ / HBO niveau 

• Essentieel is praktijkervaring met en uitgebreide kennis van de aardappelteelt 

• Professionele werkervaring, minimaal 5 jaar in een vergelijkbare functie 

• Resultaatgericht, daadkrachtig en overtuigend communiceren 

• Basiskennis Engelse taal 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

• Flexibel 

• Je kan goed plannen en organiseren 

• In bezit van rijbewijs B 

WIJ BIEDEN 

• Een team van enthousiaste collega’s 

• Een jonge organisatie waar ruimte is voor groei en ontwikkeling 

• Een marktconform salaris 

• Solynta biedt je een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten in een vast contract 

Wil je graag werken in een groeiende, innovatieve en dynamische omgeving? Stuur dan je 

motivatiebrief en CV per e-mail naar: recruitment@solynta.com   

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Edwin van 

Nieuwenhuizen (teamleider agronomie) telnr. 06-42588877. 

http://www.solynta.com/
mailto:recruitment@solynta.com

