
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 
 
KROHNE Nederland te Dordrecht is op zoek naar een: 
 

(Junior) Service Engineer (FT) 
 
 
 
Service is een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie. De Service Engineer zorgt er samen met de verkoopmedewerkers 
voor dat de doelstellingen van KROHNE Nederland gehaald worden. De functie is primair gericht op het uitvoeren van preventieve 
en correctieve onderhouds-, controlewerkzaamheden en reparatie aan en oplossen van storingen aan instrumentatie na levering. Je 
bent verantwoordelijk voor het grotendeels zelfstandig doen van inbedrijfstellingen, controles en oplossen van storingen bij onze 
klanten in Nederland. We verwachten dat de service engineer zijn kennis van onze producten (en die van de concurrenten) opbouwt 
en op peil houdt middels zelfstudie en aangeboden trainingen. Je werkt nauw samen met de servicecoördinatoren die de planning 
en een deel van de administratie doen. Voor deze functie zoeken wij iemand die woonachtig is in de regio Amersfoort en gewend is 
om zelfstandig op een gestructureerde manier te werken. 
 
 
Taken: 

 Het functioneel inspecteren van instrumentatie; 

 Het signaleren van gebreken en dreigende storingen; 

 Het adequaat oplossen van mogelijke storingen; 

 Uitvoeren van reparaties aan of vervangen van onderdelen van de instrumentatie; 

 Het zorgvuldig beheren van meetinstrumenten, materialen en voertuig; 

 Het punctueel verzorgen van de nodige administratieve werkzaamheden waaronder het opstellen van werk- en 
controlerapporten; 

 Het opnemen van eventueel extra werk bij opdrachtgevers. 

 Telefonische ondersteuning van klanten en collega’s bij technische vragen. 
 

Uw kwalificaties: 

 HBO werk- en denkniveau (WTB, E, CT, TN); 

 Werkervaring in vergelijkbare omgeving; 

 Kennis van of ervaring in meet- en regeltechniek is een pré; 

 Affiniteit met onze markt en producten; 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en Engels; 

 Initiatiefrijk, flexibel, creatief in oplossingen en commercieel; 

 Accuraat, proactief en teamplayer. 

 
Bij start van de functie doorloop je een intern opleidingstraject en een externe opleiding behoort tot de mogelijkheden.  

 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Ardon (HR Adviseur) via telefoonnummer 078-6306309. 
Je motivatiebrief met CV kun je sturen naar l.ardon@krohne.com 
 

 

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

 
  
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. 
 
KROHNE Nederland is gevestigd in Dordrecht en heeft ongeveer 30 medewerkers. Zij is een grote verkoopafdeling binnen 
de KROHNE groep. KROHNE Nederland behartigd de verkoop in Nederland van het complete pakket meetinstrumenten 
dat door de KROHNE groep ontwikkeld is en wordt geproduceerd. 
 
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. 
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