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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. Chrysal. Nurturing beauty. 
 

 
Ben jij degene die ons team komt versterken? In Naarden bevindt zich een belangrijke productielocatie. 
Binnen onze Productie is plaats voor een fulltime 
 
 

Machine Operator m/v 
 

 
De machine operator werkt, zelfstandig of samen met een of meer collega’s, onder leiding van de teamleider 
productie. Productie vindt zowel in dagdienst als in een ploegensysteem plaats. Aanvankelijk zal er gestart 
worden in de dagdienst. 

 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor: 
 het produceren van orders op basis van kwalitatieve en kwantitatieve normen;  
 het ombouwen en instellen van machines; 
 het afroepen van materialen en producten; 
 het bijhouden van een goede werkelijkheidsregistratie, inclusief verantwoording voor stilstanden. 
 

Wij vragen: 
 een afgeronde technische opleiding op minimaal LBO-niveau; 
 Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
 goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal; 
 affiniteit met productieprocessen; 
 de bereidheid tot het werken in zowel dagdienst als een ploegensysteem; 
 het vermogen in teamverband te kunnen werken; 
 een flexibele en positieve instelling. 
 

Interesse? 
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen aan: Chrysal International BV, t.a.v. Monique Wigmans, 
Postbus 5300, 1410 AH Naarden of mail naar:  monique.wigmans@chrysal.nl 
 
 


