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Solynta is een hybride aardappelveredelingsbedrijf. Het Solynta Team ontwikkelt hybride 
aardappelrassen met superieure eigenschappen en prestaties in een sneller tempo dan met 
traditionele veredeling kan worden bereikt. De succesvolle toepassing van hybride 
veredeling maakt het mogelijk gebruik te maken van hybride True Potato Seeds of HTPS. 
Deze revolutie in de veredeling verhoogt niet alleen de snelheid van de productontwikkeling 
aanzienlijk, maar biedt ook enorme logistieke en fytosanitaire voordelen. 
(www.solynta.com). 
 
We groeien, en we groeien hard! En daarom hebben we jou nodig als onze nieuwe 
Administrative Assistent. Je gaat deel uitmaken van ons G&A-team, bestaande uit de CFO, 
de Office Assistant, de HR Specialist en de Executive Assistant. Samen zorgen we ervoor dat 
de dagelijkse activiteiten van Solynta soepel verlopen. We zorgen ervoor dat ons kantoor en 
alle medewerkers hebben wat ze nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen 
doen. We willen je heel graag verwelkomen in ons team!  
 

Administrative Assistant 
(24-40 uur)  

 
Wie ben jij? 

• Je bent een teamplayer 

• Je bent pragmatisch en staat bekend om je ‘handen uit de mouwen’-instelling 

• Je bent een kei in prioriteiten stellen 

• Je bent proactief, ziet werk liggen en vindt het leuk om soms ook taken buiten jouw 
taakomschrijving op te pakken 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van administratieve taken 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het 
Nederlands en Engels 

 
Wat ga je doen als Administrative Assistant? 

• Administratief: 
o De debiteuren- en crediteurenadministratie voeren 
o Fungeren als eerste aanspreekpunt wat betreft de financiële administratie, zowel 

intern als extern 
o Het beheren van de payroll (in samenwerking met een gespecialiseerd payroll 

bedrijf) en pensioenadministratie 
o Ondersteuning bij het opstellen van financiële verslagen 

• HR-ondersteuning: 
o Wijzigingen in de personeelsadministratie doorvoeren 
o Opstellen van contracten 
o Registreren van kortdurend ziekteverzuim 
o Aanvragen van werkvisa 
o Aanvragen 30% regeling voor buitenlandse medewerkers 

http://www.solynta.com/
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Kortom, jij bent de spin in het web voor onze financiële en HR-administratie en iedereen kan 
bij jou terecht voor vragen daarover. 
 
Als jij ons team komt versterken, bieden wij het volgende:  

• Een sterk groeiende, jonge organisatie 

• Een team van enthousiaste collega’s 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding  

• De mogelijkheid om thuis te werken 

• We beginnen met een tijdelijk contract, maar streven naar een vaste aanstelling. 
 
Ben je enthousiast geworden om ons team te komen versterken? Dan zien wij graag je 
motivatie en CV tegemoet. Deze kun je sturen naar recruitment@solynta.com. We 
ontvangen je reactie bij voorkeur uiterlijk 31 januari 2022.  
 
Heb je nog vragen? Stuur dan ook een mail naar recruitment@solynta.com.  
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