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All-Round Service Engineer E*I 

 
Heb je een Techknobbel die alles van techniek wil weten en bedenk je de meest praktische, efficiënte en technisch 
haalbare oplossing voor technische uitdagingen, dan komen we graag met jou in contact! 
 

Wat ga je doen? 
 
De hoofdtaken van de functie van All-Round Service Engineer  zijn:  
Het inbedrijfstellen, controleren en oplossen van storingen aan instrumentatie. 
 

Hoe ziet je dag eruit? 
 
De avond vooraf krijg jij de planning voor de volgende dag door van de coördinatoren. Wat staat er op het 
programma? Een fabriek, waterzuiveringsinstallaties of toch een raffinaderij. 
Met jouw leaseauto, de juiste gereedschappen en onderdelen die zijn gefaciliteerd door KROHNE ga jij op pad. Na 
ontvangst bij de klant en de zorgvuldige uitleg omtrent het probleem kom jij in actie!  
Zelfstandig,  praktisch, creatief en analyserend ga jij te werk om het beoogde doel te realiseren: Een correcte- en 
nauwkeurige werking van de Instrumentatie, zodat de klant met een tevreden en gerust gevoel terugkijkt op de door 
jouw geboden dienstverlening!  
 

Wat kun je tegen komen? Inbedrijfstellingen, uitvoeren van correctief of preventief onderhoud en het oplossen van 
storingen. Enkele voorbeelden: een defecte flowmeter, een inbedrijfstelling van Druk- , Level en Temperatuur 
apparatuur. Een analyse van hoe het proces verloopt binnen een fabriek en is alles op een juiste en correcte wijze 
afgestemd op elkaar. 
 

Hoe los je dit op? Door jouw gedegen kennis op het gebied van E&I, WTB en Proces Techniek ben jij bekend met de 
meest voorkomende werkzaamheden, weet jij het zelf niet, dan vindt jij een weg om toch een oplossing te bedenken.   

Het van origine Duitse Familiebedrijf KROHNE is opgericht in 1921 te Duitsland. 
KROHNE levert en produceert hoogwaardige meet en regelapparatuur voor de industrie in de breedste zin van 
het woord. In Dordrecht bevinden de 3KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar 
samen om klantgericht en dienstverlenend te kunnen werken, te weten Altometer, Nederland en New 
Technology. 
 
Op de locatie in Dordrecht werken in totaal ca. 600 personen. Het interessante en leuke aan deze  locatie is dat 
alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter worden doorlopen; van de klantvraag tot het produceren tot de 
levering bij de klant. Doordat alles zo dichtbij is, zijn de lijnen kort en ziet men direct het resultaat van de eigen 
inspanning! Dit is niet alleen mooi om te zien, maar ook uniek! Verder karakteriseert KROHNE zich door de 
kernwoorden: familiair, loyaal, toonaangevend en zelfstandig en veel vrijheid! 



 

Voor vragen of anderzins? Neem contact op met Kasper Koel Corporate Recruiter  
via telefoonnummer: 078-6306274 
Email: K.Koel@krohne.com 
 

 
www.krohne.com 

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

Als All-round Service Engineer behoud en ontwikkel jij je technische en materiaal kennis door de trainingen / 
opleidingen welke door KROHNE worden aangeboden,  het werk-an sich en door te spreken met mensen uit het 
werkveld. 
 
Kortom; de functie van All-Round Service Engineer herbergt veel vrijheid, zelfstandigheid , verantwoordelijkheid met 
technische diepgang, veel klantcontact en brengt je op verschillende plekken wat het tot een zeer uitdagende, 
avontuurlijke en toch ook  contactrijke functie maakt!  
 

Lijkt het je wat?? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet. 
 
Wat heb jij in bezit? 
- Afgeronde MTS opleiding Elektrotechniek /  Werktuigbouwkunde / Procestechniek 
- Kennis van overige disciplines met betrekking tot Instrumentatie en service 
- Cursussen als: ROVC Meet & regeltechniek / Techniek & storing zoeken /  NEN3140 of aanverwant. 
- Een proactieve, oplossingsgerichte en analyserende instelling 
- Flexibel en communicatief vaardig. 
- Woonachtig in de omgeving van Utrecht / Amersfoort. 
 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
 
- Jaarsalaris tussen 36K en 45K, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 
- Laptop, telefoon, lease auto en de juiste gereedschappen. 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 
- Opleidingsbudget 

 
Solliciteren 
 
Ben je geïnteresseerd: Klik op deze Button om te solliciteren. 
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