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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. Chrysal. Nurturing beauty. 
 

 
Voor ons Sales Support team in Naarden zijn wij op zoek naar een recent afgestudeerde, enthousiaste 
en gemotiveerde 
    

BUSINESS ANALYST m/v 
voor 32-40 uur per week 

 
In deze functie voorzie je ons internationale sales team van informatie en support. Je rapporteert aan de 
Sales Support Manager. 
 
De belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn 
1. Business Analyses 
 Opstellen en analyseren van periodieke en ad hoc sales managementrapportages; 
 Uitwerken van verbeterpunten/advies aan management aan de hand van de analyses; 
 Administrator van de Business Intelligence-tool;  
2. Sales Support 
 Coördineren van het budget proces, inclusief landenplannen wereldwijd; 
 Custom made maken van sales presentaties. 
 Verder professionaliseren van de Sales Support afdeling; 
 
Functie eisen 
 Je hebt minimaal een afgeronde bachelor Business Administration of Business Economics; 
 Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels;  
 Je hebt ervaring met het uitvoeren van analyses, ben je een starter dan verwachten wij sterke 

analytische vaardigheden; 
 Je bent verder accuraat, assertief en resultaatgericht; 
 MS-office heeft geen geheimen voor je, daarnaast ben je bekend met BI instrumenten; 
 Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week. 
 
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 monique.wigmans@chrysal.nl 
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