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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 
en duurzamere wereld. Chrysal. Nurturing beauty.  

 

Werken op het hoofdkantoor bij de wereldmarktleider voor verzorgingsproducten voor snijbloemen? Dat kan! 

Momenteel zijn wij op zoek naar een fulltime  

ASSISTANT GROUP BUSINESS CONTROLLER  
uitdagende functie in een internationale omgeving 

 
In deze rol is financiële groepsrapportage van de wereldwijde Chrysal vestigingen de kern van jouw 
werkzaamheden. Dat betekent dat je in Cognos Controller de maandelijkse financiële consolidatie doet, 
groepsrapportages verzorgt voor het Chrysal Management en voor onze OAT Agrio Co., onze Japanse 
aandeelhouder die genoteerd is op de beurs van Tokyo. 
 
In SAP Business Objects doe het je Sales data management en analyseer je verkoop en marge gegevens en maak 
je ad hoc analyses en rapportages om de business verder te ontwikkelen. Ook houd je de transfer pricing 
informatie up-to-date. 
 
Continue verbeteren is één van de speerpunten binnen Chrysa ook in deze rol verwachten we een actieve 
bijdrage in het optimaliseren van processen en programmatuur waar we mee werken. 
Tot slot ben je back-up bij afwezigheid van de Group Business Controller. 
 

Wat vragen wij van jou? 
 Een opleiding op minimaal HBO-niveau, we denken aan een Bachelor of Master Controlling/Accountancy.   
 Je hebt al enige ervaring in een financiële controlling functie. 
 Het is voor jou vanzelfsprekend dat je analytisch en resultaatgericht bent; 
 Je hebt een proactieve houding en manier van werken; 
 Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels; 
 In deze functie werk je met verschillende systemen, waaronder Cognos, Power BI, Board, MS Dynamics AX en 

natuurlijk Excel en daarbij heb je een goed begrip van de relatie tussen de verschillende pakketten 

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. Daarbij hebben we duidelijke doelstellingen op het 
gebied van duurzaamheid. Ook de ontwikkeling van onze medewerkers hebben wij hoog in het vaandel staan.  
We bieden een salaris passend bij de kennis, ervaring en capaciteiten. Daarnaast bieden wij je goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan onder andere 26 vakantiedagen en 7 ATV-dagen, premievrij 
pensioen, mogelijkheid tot deelname in collectieve ziektekostenverzekering. 
 
Interesse in deze uitdaging?  Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe 
collega! Stuur dan jouw sollicitatie met c.v. en motivatie naar werkenbij@chrysal.nl 


