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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. 
 

Recent afgestudeerd of op zoek naar een tweede of wellicht derde stap? Voor ons Europese Retail kanaal zijn we 
op zoek naar een ambitieuze, energieke en gedreven fulltime 
 

    Technisch Account Manager   
 
Wat ga je doen? 
 Het nader uitwerken van klant specifieke kwaliteitsconcepten en behandelingsvoorschriften voor 

bloemen/planten voor zowel nieuwe als bestaande klanten (kwekers, retailers); 
 Bezoeken van klanten en het op locatie  ondersteunen in het optimaliseren van de productkwaliteit, o.a. door 

het uitvoeren van audits of het geven van trainingen; 
 Het analyseren van klantmogelijkheden vanuit product-technisch oogpunt voor nieuwe en bestaande producten 

en hun toepassing; 
 Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de sierteeltmarkt; 
 Het onderhouden van internationale contacten met zowel collega’s als importerende en exporterende 

bloemenbedrijven; 
 Je neemt deel in verbeter en/of innovatie projecten. 
 
Wat vragen wij van jou? 
 Een afgeronde opleiding op HBO niveau, bijv. HAS Horticulture & Business Management/Tuinbouw en 

Akkerbouw, Aeres Hogeschool Tuinbouw 
 Je bent een teamspeler, die in oplossingen denkt en snel kan schakelen; 
 Je bent ondernemend en gedreven om van iedere dag een succes te maken;  
 Vanuit product-technisch oogpunt weet je commerciële kansen te benutten;  
 Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels; 
 Als de situatie het weer toelaat, is (internationaal) reizen voor jou geen probleem. 

Wat bieden wij je? 
Wij bieden een internationale werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s met 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, premievrij pensioen en de mogelijkheid tot deelname in de collectieve ziektekostenverzekering. 
 
Interesse? Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Stuur jouw 
sollicitatie met cv én motivatie naar werkenbij@chrysal.nl 


