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Chrysal is al meer dan 90 jaar de drijvende kracht in de 
bloemenindustrie en wereldwijd marktleider in bloemenvoeding. Of je 
nu bloemen kweekt, transporteert, verkoopt of er thuis van geniet, 
Chrysal heeft de beste oplossingen om je bloemen duurzaam langer 
mooi en vers te houden. Wij willen niet alleen zelf een duurzaam 
bedrijf zijn maar ook alle andere partijen in de keten inspireren om 
duurzaam te werken. In alles wat wij doen vragen wij ons af, draagt dit 
bij aan een gezonde en mooie planeet? Met als doel: een klimaat 
neutrale bloemenketen met de beste zorg voor bloemen en planten, 

tevreden consumenten en, uiteindelijk, een mooiere wereld.  
 

 

Ben jij die enthousiaste kandidaat die ons Supply Chain team weer compleet maakt? Wij zijn momenteel op 
zoek naar een  

Exportmedewerker Binnendienst  
 

De afdeling Supply Chain Management is de spil tussen de klant, buitenlandse vestigingen, sales, productie en 
logistiek. Als exportmedewerker binnendienst zorg je voor de orderverwerking, levertijdbewaking, het 
verzamelen en analyseren van prognoses en de afstemming daarvan met de planning. Het behartigen van de 
belangen van de klant staat daarbij voorop. Daarnaast ondersteun je de account managers op diverse 
terreinen.  
 
In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor: 
▪ verwerken, controleren en bevestigen van verkooporders; 
▪ bewaken van de levertijden en het afstemmen van beschikbaarheid van producten met de klant of 

buitenlandse vestiging; 
▪ coördineren van een efficiënte verzending van de goederen en de afstemming met logistiek; 
▪ verwerken van eventuele retourzendingen en prijscorrecties; 
▪ verzamelen, analyseren en intern afstemmen van de verkoopprognoses voor een aantal landen / 

klantgroepen; 
▪ verzorgen van de benodigde exportdocumentatie; 
▪ registreren, opvolgen en rapporteren van klantenklachten. 

Wat vragen wij van jou?  
▪ Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 
▪ Je bent flexibel, accuraat, bewaart het overzicht in een af en toe hectische omgeving en durft 

beslissingen te nemen; 
▪ Je beleeft plezier aan interdisciplinair samenwerken in een internationale omgeving; 
▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  
▪ Je bent 32-40 uur per week beschikbaar; 
▪ Ervaring met het ERP systeem Microsoft Dynamics AX is een pre.  
 
Continue verbeteren is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie en ook jouw bijdrage is daarbij van 
belang. Na het inwerktraject is het mogelijk om deels vanuit huis te werken.  

Interesse?  Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Stuur je   
motivatie en cv naar: werkenbij@chrysal.com 
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