
 
Afstudeerstage bij Chrysal International    februari 2022 – juli 2022 

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. 

Chrysal is gevestigd in landen die belangrijk zijn voor de bloemen- en plantenindustrie, hetzij vanwege 
de teeltgebieden (Zuid-Amerika, Afrika en Azië), of vanwege de marktpositie in handel en detailhandel 
( West Europa, VC en Japan). Momenteel hebben wij meerdere vestigingen (14 landen) en 
productiefaciliteiten in 5 landen (Japan, Colombia, Ecuador, Kenya en Nederland). Ons hoofdkantoor 
is gevestigd in Naarden, Nederland én door de huidige Covid situatie werken we gedeeltelijk vanuit 
huis.  

Achtergrond opdracht 

Eén van onze belangrijkste focuspunten momenteel is het onderzoeken en voorbereiden op hoe wij 
als organisatie bij 2040 niet alleen C02 neutraal zijn maar een positieve invloed hebben op onze aarde. 
Dat doen wij vanuit alle afdelingen en gaat van de kleinste initiatieven tot de grootste projecten en 
bedrijfsbesluiten. Binnen de afdeling inkoop wordt er o.a. gekeken naar het leveranciersbestand en 
hoe zij met duurzaamheid omgaan, naar de type grondstoffen en vervangende duurzame alternatieven 
én naar onze logistieke stromen van grondstoffen, verpakkingen & uitbestede faciliteiten.  

Dat laatste is waar jij als afstudeerder multidisciplinair onderzoek gaat uitvoeren, gedeeltelijk vanuit 
huis en gedeeltelijk vanaf kantoor. De scope van het onderzoek betreft de sourcing wereldwijd van alle 
grondstoffen en verpakkingen voor de Chrysal productie locaties. Wij zouden graag willen dat je door 
middel van een analyse inzichtelijk maakt waar onze grootste impact ligt én hoe deze verkleind kan 
worden. Als afstudeerder ben jij vrij in het onderzoeken naar welke mogelijkheden er zijn. Er is een 
basis aan informatie beschikbaar doordat wij met de LCA tool EcoChain werken.  

Doel 

De afstudeeropdracht bestaat uit het opstellen van een adviesrapport op basis van jouw onderzoek 
met implementatieplan voor “Het reduceren van onze footprint m.b.t. de logistieke stromen voor 
grondstoffen en verpakkingen”, getoetst op haalbaarheid.  

Profiel 

 Je zit in je laatste jaar van de opleiding, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde, Supply Chain 
management of vergelijkbare studie; 

 Je bent flexibel & zelfstandig i.v.m. gedeeltelijk thuiswerk protocol 
 Je kunt procesmatig werken;  
 Je vindt het belangrijk dat er écht iets gedaan wordt met de uitkomsten van je onderzoek; 

Begeleiding 

Dagelijks krijg je begeleiding van de inkoopafdeling in Naarden bestaande uit 2 personen. Qua 
opdracht werk je inhoudelijk samen met verschillende mensen binnen andere afdelingen en 



 
vestigingen (Engels is hier een vereiste). Je maakt deel uit van het operations team en neemt deel aan 
de 2-wekelijkse operations vergaderingen om iedereen op de hoogte te houden van jou onderzoek en 
ook om mee te draaien binnen de operations afdeling.  

Interesse?  

Voor inhoudelijke informatie over de afstudeerstage kun je contact opnemen met Irma Boerenkamp. 
Stuur je CV & korte motivatie naar, werkenbij@chrysal.com of bel naar +31 (0)35 69 55 888.  

Uiteraard staat er een  passende stagevergoeding tegenover. 

 


