
 

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).  
 
Onze Customer Service afdeling zorgt er voor dat we al onze klanten en partners, in binnen- en 
buitenland, op tijd voorzien van goede kwaliteit hybride aardappelzaden. Ter uitbreiding van het team 
zijn we op zoek naar een: 

 Customer Service Assistant 
(32-40 uur) 

 
Je werkt binnen het Supply Chain team op de afdeling Customer Service. In deze positie als Customer 
Service Assistant heb je eigenlijk twee rollen. 
  
In de eerste rol, waar je het grootste deel van je tijd aan zal besteden, ben je verantwoordelijk voor 
faciliteren en coördineren van onze zendingen over de hele wereld. Je verwerkt binnenkomende 
orders in ons ERP systeem. Je vraagt de juiste documentatie aan bij verschillende instanties. Je 
communiceert de verpakopdracht van het zaad met het zaadkwaliteit laboratorium. Je maakt 
zorgvuldig de zending gereed, organiseert de verzending en zorgt ervoor dat onze aardappelzaden in 
perfecte staat bij onze klanten en partners aankomen. Kortom, je helpt op professionele wijze mee 
met het draaiende houden van onze Customer Service. In deze rol rapporteer je aan de Manager 
Customer Service.  
 
In de tweede rol, ben je medeverantwoordelijk voor het bijhouden en verbeteren van ons Quality 
Management System (QMS). Op korte termijn willen wij gaan werken met een QMS software 
programma. Je helpt mee met de implementatie en zult het QMS aanspreekpunt worden voor de 
Supply Chain afdeling en de Sales afdeling. In deze rol rapporteer je direct aan de Supply Chain 
directeur.  
 
WIJ VRAGEN 
 

• HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld richting bedrijfskunde 

• Analytisch en procesmatig kunnen denken 

• Communicatief vaardig; nauwkeurig, assertief, klantgericht 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Flexibele werkhouding, snel kunnen schakelen 

• 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 Bas van Haalen 
(Manager Customer Service) telnr. 06-21902437.   
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