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.

Junior Application Engineer

Ben jij recent afgestudeerd of bijna in het bezit van je HBO diploma binnen een technische richting en
werk je graag bij een van de toonaangevende spelers op het gebied van Meet en Regeltechniek binnen de
Olie en Gas wereld? Lees dan verder.
Voor de afdeling Custody Transfer Product Group is Krohne Altometer op zoek naar een Junior
Application Engineer.
Wat ga je doen:
De klant heeft een flowmeter nodig om het voor hen unieke en specifieke proces te meten, echter
ontbreekt het bij de klant aan de nodige productkennis. De standaard vragen worden afgehandeld door de
afdeling sales. Alleen is het gevraagde product zo speciaal dat er specifieke kennis en kunde op het
gebied van flowmeters is vereist. Daarom is jouw expertise nodig.
Je weet de specifieke klant vragen op een vakkundige manier te beantwoorden dit doe je door allereerst
de specificatie goed te bekijken. Op basis van bestaande informatie, de steeds toenemende kennis en
ervaring en het kunnen vinden van de juiste kanalen binnen de KROHNE organisatie weet jij de klant
commercieel en technisch adviseren.
Doelstelling is ook om de opgedane kennis uit te dragen, zodat de afdelingen sales niet alleen standaard
vragen aan kunnen maar ook steeds meer specials. Hiervoor ontwikkel je procedures en calculatie
modellen die door minder ervaren personen gebruikt kunnen worden. Indien nodig zal je hiervoor ook
trainingen organiseren en geven .
Voor vragen of anderzins? Neem contact op met Kasper Koel Corporate Recruiter
via telefoonnummer: 078-6306724
Email: K.Koel@krohne.com
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Naarmate de kennis verder groeit kan je ook op locatie gaan om daar direct de klant te adviseren, zodat
de klant geholpen is en met een tevreden en gerust gevoel terugkijkt op de dienstverlening die jij hebt
geboden. Behoudens deze aspecten ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en beheren van de
velddata en de resultaten die hieruit voorvloeien. Veel voorkomende productieproblemen herken je door
je analytisch vermogen en pak je op adequate wijze aan.
Je technische know-how weet je op een goede manier over te brengen richting collega’s en creëer je
standaardisatie door het schrijven en opstellen van procedures. Uiteraard wordt jij vanaf beginsel
uitstekend begeleidt door de reeds aanwezige Engineers, zodat jij het product en werkwijze snel eigen
maakt en je op technisch vlak iedere dag bijleert en je verder ontwikkelt.
Kortom; een functie waarin je technisch inhoudelijk bezig bent, veelvuldig in contact bent met de top
bedrijven binnen de olie en gas industrie. De samenwerking opzoekt met collega’s en er volop ruimte is
om op een creatieve manier technische oplossingen te bieden met de daarbij behorende prijs en
specificaties.
Het uiteindelijke doel is om de klant specifieke wensen op het gebied van Flowmeters door te vertalen
naar een concrete, realistische en werkbare oplossing.
De afdeling:
De Custody Transfer Product Groep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, fabriceren en produceren
van ijkwaardige flowmeters. Wanneer olie en gas van gebruiker verandert moet er afgerekend worden
op basis van ijkwaardige flow meters. Dit vergt een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid, De
afdeling bevat beide disciplines Olie en Gas en is op dit moment volop in ontwikkeling.
Om dit proces te bevorderen en te stimuleren is er een Junior Application Engineer nodig.
Functie-eisen:
- HTS Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, AOT, Mechatronica of aanverwant
- 0-3jaar werkervaring
- Kennis en interesse m.b.t. andere technische disciplines of willen opdoen
- Technisch communicatief vaardig
- Creatief
- Theoretisch als pragmatisch ingesteld
- Verantwoordelijk en initiatiefrijk
- Oplossingsgericht
- Collegiaal
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Arbeidsvoorwaarden:
- Jaarsalaris tussen 31k en 42K afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband
- Gratificatiebonus
- Flexibele werktijden
- Opleidingsbudget
Ben je geïnteresseerd laat je sollicitatie achter door op deze button te klikken.
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