
 

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 is voor de afdeling product management in Dordrecht op zoek naar een: 
 

productmanager 
 
In de rol van productmanager ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van een deel van 
de productenportefeuille. Je stemt technische productinformatie af met de verkooporganisaties, je 
definieert en onderhoud de product portfolio roadmap en je initieert productverbeteringen en 
productontwikkelingen. 
 
Voorkomende werkzaamheden in deze rol zijn het op de hoogte houden van de verkooporganisaties ten 
aanzien van nieuwe ontwikkelingen en producten, het uitvoeren van markt- en klantanalyse, het 
uitvoeren van concurrentieanalyse, het bepalen van de product positionering, het maken van industrie 
blue prints en product management plannen en externe product en applicatie vragen. Je gaat na in welke 
mate de klanten tevreden zijn over de producten en service van KROHNE Altometer. Je bezoekt klanten 
samen met lokale vertegenwoordigers (verkooporganisaties) en geeft hierbij presentaties aan delegaties 
van klanten en medewerkers van de verkooporganisaties en verzorgt de technische aspecten van een 
presentatie.  
 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal HBO niveau; 
 Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie en in een technische omgeving; 

 Affiniteit met onze markt en producten is een pré; 
 Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, gedreven, collegiaal en zelfstandig;  
 Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits 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. 


