Vacature Regulatory Affairs Specialist
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.

Ben jij die ambitieuze en enthousiaste kandidaat die ons Regulatory team komt versterken? We zijn voor 32- 40
uur op zoek naar een

Regulatory Affairs Specialist
Als Regulatory Affairs Specialist ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de registratie en labelling van
onze producten wereldwijd.
Wat ga je doen als Regulatory Affairs Specialist:
▪ Het uitvoeren van registratie activiteiten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen
de EU.
▪ Je coördineert en bewaakt de voortgang van registratie aanvragen.
▪ Je begeleidt en onderhoudt, in samenwerking met lokale experts, registratiedossiers in andere delen van de
wereld, o.a. Kenia, Colombia, Ecuador en USA.
▪ Je bent intern adviseur voor o.a. de afdelingen R&D en Marketing over productontwikkeling vanuit het
oogpunt van registratie. Ook adviseer je over de juiste labelling van onze producten. Je houdt jezelf op de
hoogte van internationale wetgeving en richtlijnen op het gebied van productregistratie en labeling.
▪ Je maakt en beheert verschillende documenten, zoals Safety Data Sheets, die noodzakelijk zijn voor de
wereldwijde verkoop van onze producten.
Voor deze veelzijdige functie in een internationale omgeving zoeken wij een collega die zichzelf herkent in de
volgende omschrijving:
▪ Je hebt een opleiding op HBO-niveau of een universitaire opleiding, bij voorkeur in een chemische richting, Life
Science of Horticulture.
▪ Je beschikt over goede kennis van (inter)nationale wetgeving op het gebied van registratie en labelling (CLP,
REACH, BPR en/of de EU-verordening gewasbescherming) en hebt minstens enkele jaren ervaring op dit
gebied. Ervaring met regelgeving rond het transport van gevaarlijke stoffen (ADR) is een pre.
▪ Je spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal is uitstekend. Als je ook Spaans
spreekt/schrijft is dat een pre.
▪ Het is voor jou geen probleem op diverse niveaus binnen de organisatie te communiceren.
▪ Je bent nauwgezet en pragmatisch ingesteld.

Vacature Regulatory Affairs Specialist
Wat bieden wij je?
Wij bieden een internationale werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s in een informele werksfeer.
We zijn financieel gezond en dat maakt dat we gericht kunnen en blijven investeren in de toekomst. Ontwikkeling
van onze medewerkers hebben wij hoog in het vaandel staan. We bieden een marktconform salaris. 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 een collectieve ziektekostenverzekering. Ook behoort gedeeltelijk
thuiswerken tot de mogelijkheden binnen Chrysal.
Interesse? Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Stuur een
sollicitatiebrief met cv en motivatie naar werkenbij@chrysal.com.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan Janssen op nummer 06-53851304.
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