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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. 
 

De afdeling Quality Control draagt zorg voor het bewaken, borgen en verbeteren van de kwaliteit van 
Chrysal producten wereldwijd. Binnen de afdeling komt een fulltime positie vrij voor een zelfstandige en 
communicatieve  

QC Coördinator  
 
In deze veelzijdige rol rapporteer je aan de Process & Quality Manager en werk je nauw samen met 
diverse disciplines binnen onze organisatie.  
 
Wat ga je doen?  
Je houdt je gedurende het productieproces bezig met het zelfstandig uitvoeren van kwaliteitsinspecties  
van gereed product, verpakkingsmaterialen, uitbestedingen en handelsgoederen. Je draagt zorg voor de 
administratieve verwerking en rapportage van alle controle resultaten én de rapportage en interne 
communicatie bij kwaliteitsafwijkingen.  
 
Om bovengenoemde taken goed te kunnen uitvoeren onderhoud je de documentatie en specificaties en 
ondersteun je de Process & Quality Manager bij het opstellen van deze specificaties. 
 
Tenslotte maakt klachtencoördinatie een belangrijk onderdeel uit van deze functie. Als bewaker van het 
klachtenproces zorg je voor tijdige opvolging van klachten en het doorvoeren van benodigde 
verbeteringen.   
 
Wat vragen wij van jou? 
 Je beschikt over HBO werk- en denk niveau en hebt ervaring óf affiniteit met kwaliteitsmanagement;  
 Bij voorkeur 2 à 3 jaar ervaring met kwaliteitsnormen; 
 Goede kennis van MS Office en CRM; 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent standvastig en denkt graag buiten de 

begaande paden. Je bent kwaliteitsbewust, hebt oog voor detail en beschikt over een secure 
werkwijze;  

 Verder zijn stressbestendigheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme eigenschappen die op jou van 
toepassing zijn; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
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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, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot deelname in de 
collectieve ziektekostenverzekering. 
 
Interesse? 
Ben jij die kandidaat die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan? Dan ben jij misschien wel onze 
nieuwe collega! Stuur jouw sollicitatie met cv én motivatie naar werkenbij@chrysal.com 
 

 


