
 

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 Altoflux op zoek naar een: 
 

teamleider productie   
 

Als teamleider productie ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de afdeling en 
het behalen van de gestelde afdelingsdoelstellingen.  
 
In deze rol ben je dagelijks bezig met de aansturing, begeleiding, ontwikkeling en coaching van je team. 
Je draagt zorg voor de productie- en personeelsplanning, je bewaakt doorloop- en levertijden en 
signaleert (verwachte) afwijkingen en meldt deze bij de productieleider. Op basis van de beschikbare 
personeelscapaciteit zet je acties uit. Je verzamelt relevante productiegegevens en koppelt deze terug 
naar de productieleider.  

 

Je achtergrond: 

 Opleidingsniveau minimaal aantoonbaar technisch MBO 4 werk en denkniveau; 
 Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en in een technische omgeving; 

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

 Je bent stressbesteding, oplossing- én klantgericht, collegiaal en zelfstandig. 
 

 

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. 


