
 

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: 

 Agronoom 
(32-40 uur) 

 
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en analyseren van de proefvelden ter 

ondersteuning van de afdeling veredeling. Je coördineert de werkzaamheden die ervoor zorgen dat 

de velden er in topconditie bij liggen zodat de veredelaars hun werk optimaal kunnen uitvoeren. 

Hierin zorg je voor goede communicatie tussen het agronomie team en de veredelaars. 

De velden bevinden zich voor het grootste gedeelte in Nederland, maar er zijn ook velden in het 

buitenland, waarin je ook een coördinerende rol hebt. De data van deze velden verwerk je in de 

database. Op basis daarvan voer je analyses uit en kom je tot conclusies. In deze rol rapporteer je 

aan de teamleider agronomie. 

WIJ VRAGEN 

• HBO niveau agronomie en/of gerelateerde expertisegebieden 

• Ervaring met ontwikkelen en implementeren van proeven 

• Ervaring met database software 

• Affiniteit met het uitvoeren van analyses 

• Communicatief vaardig 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Innovatief 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

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 jouw 

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

