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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 Office 
Assistant. Je gaat deel uitmaken van ons G&A-team, bestaande uit de CFO, de Administrative 
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! 
 

Office Assistant 
(24-40 uur)  

Wie ben jij? 

• Je bent een teamplayer 

• Je bent servicegericht en je vindt het leuk om met een diverse groep mensen te 
werken 

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

• Je hebt oog voor detail en een uitstekend probleemoplossend vermogen 

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

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Je houdt van een gevarieerd pakket aan verantwoordelijkheden en als een dag niet 
verloopt zoals gepland, vind je dat geen probleem, je kunt snel schakelen. 

• Je hebt al enige ervaring in een soortgelijke rol. En zo niet; je bent leergierig 
 
Wat ga je doen als Office Assistant? 

• Office Management 
o Organiseren van de kantoorindeling & -onderhoud 
o Contacten onderhouden met leveranciers van facilitaire diensten, waaronder 

schoonmaak-, catering- en beveiligingsdiensten en het beheren van contracten 
met kantoorleveranciers, dienstverleners en verhuurder 

o Bijhouden van de voorraad kantoorbenodigdheden en bestellen van nieuwe 
materialen indien nodig 

o Vragen van medewerkers beantwoorden met betrekking tot officemanagement: 
het kantoor, de werkplekken, etc. 

• Receptionist 
o Ontvangen van bezoekers en verlenen van algemene ondersteuning aan 

bezoekers 

http://www.solynta.com/
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• Event Management 
o Plannen en organiseren van interne of externe activiteiten, zoals feesten, 

bijeenkomsten en andere evenementen 
 
Kortom, jij bent de 'go-to person' voor alle collega's, die ervoor zorgt dat ons kantoor 
georganiseerd is en altijd alles soepel verloopt! 
 
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  

• 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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