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Solynta, gevestigd in Wageningen, is een hybride aardappelveredelingsbedrijf dat hybride 
aardappelrassen ontwikkelt met superieure eigenschappen en prestaties in een tempo dat 
veel sneller is dan met traditionele veredeling kan worden bereikt. De succesvolle toepassing 
van hybride veredeling maakt het gebruik van Hybrid True Potato Seeds (HTPS) mogelijk. 
Deze revolutie in de veredeling zorgt niet alleen voor een veel snellere productontwikkeling, 
maar biedt ook enorme logistieke en fytosanitaire voordelen: 2.500 kg traditionele 
zaadknollen worden vervangen door 25 gram zaad. Solynta staat voorop bij deze innovatie 
en is met zijn gepatenteerd technologieplatform uitstekend gepositioneerd om de 
wereldwijde miljardenmarkt voor aardappelgenetica aan te boren (www.solynta.com).  
 
Ter uitbreiding van ons Research Team zijn wij op zoek naar een: 

Cell Biology Technician 
(MBO 4, Fulltime) 

 
Hoofdtaken zijn om in het celbiologie laboratorium proeven te doen. Een van de andere 
taken van dit laboratorium is het in vitro in stand houden van relevante aardappelaccessies.  
 
WIJ VRAGEN 

• Mbo-niveau 4 opleiding in Toegepaste Biologie/MLO  

• Kennis van plantenbiologie, interesse in het doen van toegepast onderzoek  

• Kennis en ervaring van elementaire laboratoriumtechnieken, met name in-vitro 
cultures  

• Zelfstandig en proactief experimenten kunnen uitvoeren  

• Een goede teamspeler binnen de Veredelings- en de Researchafdeling  

• Goede kennis en spreekvaardigheid van de Engelse en Nederlandse taal 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om in een multidisciplinair 
team te werken 

• Nauwkeurig en gedetailleerd werken  

• Goede en flexibele werkhouding  

• Basis computervaardigheden (MS-office)  
 
WIJ BIEDEN 

• We beginnen met een jaarcontract, maar streven naar een vaste aanstelling 

• Salaris is afhankelijk van werkervaring en opleiding en is marktconform  

• Een enthousiast team binnen een jonge organisatie 

• Werk locatie: Wageningen 

• Last-but-not-least: je wordt onderdeel van een enthousiast team dat werkt aan één 
van de wereldwijd meest veelbelovende innovaties voor het verbeteren van de 
voedselvoorziening!  

 
 

http://www.solynta.com/
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Als je gemotiveerd bent om het aardappel hybride veredelingsprogramma te versterken, 
nodigen we je graag uit om uiterlijk 10 december 2021 een motivatie en cv te sturen naar 
recruitment@solynta.com. Als je vragen hebt over de vacature neem contact op met Frank 
Schepers, tel. 06-2154850.    
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