
 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan jouw  CV en motivatie naar: Liesbeth de Geus, 
HR manager.  Emailadres: l.dgeus@krohne.com   
Heb je vragen, neem dan telefonisch contact op via: 078-6306300. 
 

 
www.krohne.com 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

KROHNE Altometer in Dordrecht is op zoek naar een: 

 
Continuous Improvement Manager 

 
Als CI manager begeleid en implementeer je verbeter- en veranderprojecten met als doel onze (productie)processen 
te optimaliseren. Door je kennis, ervaring en enthousiasme weet je collega’s aan je te binden en zo gezamenlijk 
invulling te geven aan succesvolle afronding van de diverse (verbeter)projecten.  
 
Je signaleert, analyseert en bepaalt in overleg met de operations manager de volgende stap. Je kunt snel schakelen 
en je pragmatische aanpak in combinatie met je heldere combinatie dragen bij aan het vergoten van de kennis en het 
bewustzijn op het gebied van continue verbeteren (Lean, Six Sigma).  
 

Je profiel: 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;  

 In staat om theoretische modellen om te zetten naar praktische implementatie; 
 Kennis van lean methodieken; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Kennis van en ervaring met diverse bedrijfssystemen; 
 Kennis van industrie 4.0 is een pré.  

KROHNE is een wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van complete meetoplossingen 
voor industriële procesinstrumentatie. Het expertiseniveau op het gebied van procesmeting is uniek, niet 
alleen in standaardtoepassingen, maar ook in veeleisende toepassingen die maatwerk vereisen. KROHNE 
heeft 15 productielocaties in 10 landen en is daarnaast in ruim 40 landen vertegenwoordigd door 
agentschappen. 
 
Op onze locatie Altometer in Dordrecht werken ruim 450 medewerkers. Met een grote afdeling Research 
& Development (ruim 70 medewerkers) leggen wij de nadruk op onderzoek en productontwikkeling. 
Hierbij concentreren wij ons niet alleen op de ontwikkeling en toepassing van fysica, mechanica en 
elektronica (hard- en software), maar ook op het ontwikkelen van praktijk kennis bij de toepassing van 
onze instrumenten. Wij zijn één van de voornaamste producenten in deze industrie. 
 
De meeste medewerkers werken al jaren met veel plezier voor KROHNE. Er heerst een informele 
werksfeer met voldoende ruimte voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke 
ontwikkeling. 


