
 

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

 
 

www.krohne.com 
 

 

KROHNE Altometer is op zoek naar een  
 

Constructeur/Tekenaar 
 

De afdeling Tekenkamer is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor het beheer van tekeningpakketten, 

stuklijsten, bestelspecificaties en productieplannen voor zowel onze standaard producten als de volgens 

klantenspecificatie/internationale normen gebouwde specials. Bij deze werkzaamheden wordt veel gebruik gemaakt 

van in eigen beheer opgebouwde databases, spreadsheets en automatische routines in CAD-omgeving.  
 

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
 Aanpassen, corrigeren en vernieuwen van detail-en samenstellingstekeningen; 

 Lasplannen opstellen en waar nodig controleren; 
 Sterkteberekeningen maken volgens internationale normen (diverse ASME standards / EN 13480); 
 Zorgdragen voor een juiste vastlegging van de wijzigingen in documentatie; 
 Mede verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de orderdocumentatie; 
 Onderhouden en verder uitbouwen van de databases, spreadsheets en routines in CAD-omgeving; 

 Technische informatieverstrekking over tekeningen e.d. aan de interne klant. 
 

 

Jouw kwalificaties/competenties: 
 HBO niveau, Werktuigbouwkunde; 
 Ervaring met tekenprogramma’s zoals bijvoorbeeld SolidWorks (of vergelijkbare paketten), Autocad 2D; 
 Ervaring met het maken van sterkteberekeningen is een pré; 
 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels, Duits is een pré; 

 Communicatief vaardig, zelfstandig en pro-actief. 
 
 
 
 
 
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 

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 3 KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar samen om klantgericht en 
dienstverlenend te kunnen werken, te weten KROHNE Altometer, KROHNE Nederland en KROHNE New Technologies. 
 
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 en 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! 


