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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.
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, VS en Japan). Momenteel hebben wij wereldwijd meerdere vestigingen (14 landen) en
productiefaciliteiten in 5 landen: Japan, Colombia, Ecuador, Kenya en Nederland. Ons hoofdkantoor is
gevestigd in Naarden, Nederland.
Achtergrond opdracht
Een van de belangrijkste trends wereldwijd is sustainability en daarom ook één van de strategische
pijlers van Chrysal voor de komende jaren. Chrysal wil bijdragen aan een mooiere en duurzamere
wereld. De afgelopen jaren hebben we al veel milieuvriendelijke verpakkingen geïntroduceerd, maar
dit is pas het begin.
Momenteel zijn we bezig om de wetgeving op het gebied van plastics zo compleet mogelijk in beeld
te brengen. We hebben informatie vanuit meerdere verpakkingsinstituten in Nederland en het buitenland, maar hiervoor moet de structuur opgesteld worden en aangevuld worden. Dat is de reden
dat we op zoek zijn een student, die in het kader van zijn/haar stage ons hierbij kan ondersteunen.
Hij of zij zou dan middels de informatie die we al hebben en eventueel de externe partij waarmee we
samenwerken op het gebied van duurzaamheid, een compleet beeld kunnen scheppen. Hieronder de
scope:
-

De wetgeving op het gebied van plastic en dan meer specifiek de zachte, flexibele variant
(bijv. folie).
De focus is wereldwijd, maar specifieke aandacht voor landen waar Chrysal een eigen
vestiging heeft of een belangrijke agent heeft. Denk hierbij aan Benelux, UK, Frankrijk,
Duitsland, Scandinavië, de USA en Kenia
Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid in relatie tot flexible
plastics? Hoe gaat dit zich ontwikkelen, waar gaat het naar toe?

Als stagiair ben je vrij in het aanboren van bronnen om de betreffende wetgeving helder te krijgen.
Uiteraard zullen we je hierbij vanuit Chrysal ondersteunen en op weg helpen.
Profiel
 Je Je volgt een HBO opleiding Commerciële Economie, Bedrijfskunde, International Business
en hebt affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken;
 Je legt makkelijk contact, daarnaast ben je gestructureerd en nauwkeurig
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 Je vindt het leuk om zelfstandig te werken en pakt verantwoordelijkheid;
 Je vindt het belangrijk dat er écht iets wordt gedaan met de uitkomsten van je onderzoek;

Begeleiding
De Global Product Manager zal jouw stage/opdracht begeleiden. Qua opdracht werk je inhoudelijk
samen met verschillende mensen en afdelingen binnen Chrysal. Denk hierbij aan Product & Categorie
management, Inkoop, en de Global Sustainability Manager. Je maakt deel uit van het Marketing
Team.
Vanwege Corona zal je een groot deel van de tijd vanuit huis werken, wel heb je heel veel contact met
je collega’s via Teams.
Interesse?
Voor meer inhoudelijke informatie over de stage kun je contact opnemen met Renata Herdink. Stuur
je CV & korte motivatie naar, werkenbij@chrysal.com of bel naar 06-39 01 18 62.
Uiteraard staat er een passende stagevergoeding tegenover.

