
 

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: 

 

 
corporate recruiter  

 
 
De markt is lastig,  het is moeilijk de juiste kandidaten te vinden, we vissen allemaal in dezelfde vijver…  
 
Door deze uitspraken laat jij je als corporate recruiter niet uit het veld slaan! Jij weet precies waar onze doelgroep 
zich bevindt, wanneer je hen kunt benaderen en hoe je een netwerk opbouwt en beheert. Met jouw kennis van de 
techniek kun je sturen op inhoud en ben je een goede gesprekspartner voor zowel de (potentiële) kandidaat als voor 
je interne stakeholders. Uiteraard zorg je voor een goede afronding van je succesvolle recruitment traject.  
 
Je voelt je thuis in een technische omgeving, hebt een pro-actieve houding, een commerciële instelling en een 
creatieve aanpak. Je weet zowel offline als online de juiste wegen te bewandelen en levert o.a. een belangrijke 
bijdrage aan de arbeidsmarktcommunicatie vanuit KROHNE.   
 

Je profiel: 
 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het actief searchen en benaderen van technische 

specialisten;  
 Je hebt een afgeronde HBO opleiding (technisch, commercieel of HRM); 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

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. 


