
 

 
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). 

 

Ter uitbreiding van de organisatie zijn wij op zoek naar een: 

 

Breeding Assistant (BSc) 
(fulltime) 

 
We zoeken een veredelingsassistent om ons R&D team te versterken. Taken kunnen zeer afwisselend zijn, 
zoals: organisatie en analyse van (veld-) proeven, coördinatie van kruisingen en zaadextracties, maar ook 
fenotypering, selectie- en experimenteel (pre-breeding) werk 
 
Vereisten: 

• BSc Toegepaste Biologie of vergelijkbaar kennisniveau en/of ervaring in plantenveredeling 

• Kennis van elementaire genetische begrippen en vertaling van genetische resultaten naar de 
veredeling  

• Actief in het opzetten, organiseren en uitvoeren van grootschalige veld- en kasproeven waarbij 
planning, taakverdeling, verzamelen van gegevens en beheren en interpreteren van data belangrijke 
elementen zijn 

• Een goede teamspeler binnen de veredelings- en de onderzoeksafdeling 

• Goede kennis van de Engelse taal. Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om in een 
multidisciplinair team te werken.  

• Goede en flexibele werkhouding 

• Sterke computervaardigheden zijn een plus (Excel, R, databases) 
 

Aangeboden 

• Een team van enthousiaste collega’s die werken aan één van de wereldwijd meest veelbelovende 
innovaties voor het verbeteren van de voedselvoorziening  

• Een jonge organisatie waar ruimte is voor groei en ontwikkeling 

• Een groeiende organisatie met op dit moment ongeveer 80 vaste medewerkers 

• Een marktconform salaris gebaseerd op leeftijd en werkervaring 

• 25 vakantiedagen (op basis van een fulltime dienstverband) 

• Reiskostenvergoeding 

• Pensioenregeling 

• Een jaarcontract, met de intentie dit om te zetten in contract voor onbepaalde tijd 
 

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 ter attente van Wiesje Huvenaars (HR 

specialist).  

Bij inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Menno ter Maat (Manager Veredeling), 

telnr. 06-24435150. Voor vragen over de procedure kan je een mail sturen naar het recruitment e-mail adres. 

Sluitingsdatum van deze vacature is 28 juni 2021. 

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

