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Chrysal is al tientallen jaren de drijvende kracht in de bloemen- en 
plantenindustrie en wereldwijd marktleider in bloemenvoeding. Of je 
nu bloemen of planten kweekt, transporteert, verkoopt of er thuis van 
geniet, Chrysal heeft de beste oplossingen om je bloemen en planten 
langer mooi en vers te houden. Door continu te innoveren, sterk in te 
zetten op kwaliteit en een voortdurende zoektocht naar duurzame 
oplossingen, streven we ernaar om de wensen van onze klanten te 
overtreffen – vandaag en morgen. Met als doel: de beste zorg voor 
bloemen en planten, tevreden consumenten en, uiteindelijk, een 

mooiere wereld en een sustainable business. Chrysal. Nurturing 
beauty. 

 
In Naarden bevindt zich de hoofd productielocatie waar zowel vaste als vloeibare Chrysal producten worden 
geproduceerd. De Technische Dienst levert een belangrijke bijdrage aan het technisch optimaal laten verlopen 
van het productieproces. Binnenkort komt op deze afdeling een fulltime positie vrij voor een zelfstandige  
 

ALLROUND ONDERHOUDSMONTEUR 
 
Wat ga je doen?  
 Het oplossen van mechanische en/of elektrische storingen aan verpakkingsapparatuur, afvullijnen, 

mengapparatuur en transportmiddelen. Ook los je, waar mogelijk, storingen in en om het pand op; 
 Het uitvoeren van (preventief) onderhoud en reparaties aan diverse afvul- en verpakkingsmachines, meng- 

en randapparatuur;  
 Tevens verricht je onderhoud en reparatie aan overige technische installaties, zoals bijv. (hef)trucks, 

dockshelters, luchtbehandelingsapparatuur en sprinkler installatie. 
 
Wat vragen wij van jou?  
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met een afgeronde opleiding MBO 
werktuigbouwkunde aangevuld met circa drie jaar relevante werkervaring. Ook kandidaten die niet het 
gevraagde opleidingsniveau hebben, maar wel op dit niveau hebben gewerkt, komen in aanmerking. Je bent 
nauwkeuring, weet prioriteiten te stellen, kunt goed samenwerken en bent flexibel. Kandidaten die gewerkt 
hebben met 5S, hebben een streepje voor. In deze rol maak je onderdeel uit van onze BHV organisatie. 

 
Wat bieden wij je? 
Wij bieden een werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s. We zijn financieel gezond en dat maakt 
dat we gericht kunnen en blijven investeren in de toekomst. We bieden een salaris passend bij de kennis, 
ervaring en capaciteiten. Daarnaast bieden wij je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. 26  
vakantiedagen en 7 ADV dagen, een premievrij pensioen en de mogelijkheid tot deelname in de collectieve 
ziektekostenverzekering. 
 
Interesse? 
Krijg jij energie van het technisch optimaal laten draaien van de fabriek? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
collega! Stuur jouw sollicitatie met cv én motivatie naar werkenbij@chrysal.com 

 


