
 

Voor vragen of anderzins? Neem contact op met Kasper Koel Corporate Recruiter  
via telefoonnummer: 078-6306724 
Email: K.Koel@krohne.com 
 

 
www.krohne.com 

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

Werk jij graag bij The Smart Factory als spil tussen klant en productie en zit het regelen en coördineren in je bloed. 
Lees dan snel verder voor meer info. 
 
 

Wat ga je doen: 
 
Een klant heeft een order geplaatst bij de afdeling Sales en beneden in de productiehal is men al bezig de flowmeters 
te produceren. Binnen dit arbeidsintensieve en kwalitatief hoogstaande proces loopt de planning door onvoorziene 
situaties  niet als gewenst en belt de klant op waar de order blijft. Als Customer Care medewerker weet jij op een 
adequate, juiste en geruststellende manier de klant te woord staan met daarin de kernwoorden: concreet, 
commercieel en inlevingsvermogen.  
Na het klantcontact met jou is de klant gerustgesteld en weet wanneer hij / zij het product of een antwoord 
hieromtrent kan verwachten.  
Na het gesprek ben jij naar de afdeling productie en planning gelopen,  en bent erachter gekomen wat er niet goed is 
gegaan en belangrijker welke tijd er voor staat. Dit definitieve antwoord communiceer jij naar de klant.  
Behoudens vragen over levertijden komen er ook vragen over fouten of gebreken aan de Flowmeter. De vragen 
beantwoord jij dusdanig, dat de klant goed geïnformeerd, gerustgesteld en ontzorgd is door de behulpzame en 
klantvriendelijke manier van communiceren.  
 
Momenteel is de afdeling in  transitie en gaat men over op een nieuw systeem. Als CCC medewerker zal jij dus een 
pioniersrol gaan bekleden, wat betekent dat je veel zal gaan ontdekken, uitvogelen en verbeteringen aandragen. Het 
is de bedoeling dat meerdere vestigingen op dit systeem zullen gaan draaien. Bij de implementering hiervan zal jij als 
expert input aanleveren, verkregen door jouw gebruikerservaring. Hiermee ben jij van belangrijke waarde voor de 
optimalisatie en gebruikersvriendelijkheid van het systeem. 

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. 
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Kortom; een functie waarin het regelen en coördineren de boventoon voert en je veelvuldig klantcontact hebt. Door 
jouw inlevingsvermogen weet je de klant iedere keer weer een tevreden antwoord te geven, waardoor iedere dag een 
aaneenschakeling van successen is! 
 

De afdeling: 
 
De afdeling customer care is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle klantvragen m.bt. productie en levertijden 
met als doel de klant op een juiste en correcte manier van informatie te voorzien. Door de transitie naar een nieuw en 
geavanceerd systeem is er een vacature vacant. 
 
 

Functie – eisen: 
 
Je bent communicatief vaardig en hebt een grote mate van empathie, zonder het commerciële aspect uit het oog te 
verliezen. Hebt plezier in het contact met klanten en bent hulp en dienstverlenend ingesteld. Uiteraard ben je 
stressbestendig en goed in plannen, regelen en coördineren.  
Verder beschik jij over: 
 
- 2 tot 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie 
- Een afgeronde MBO opleiding richting commercie / marketing 
- Kennis van Excel 
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 
 

Arbeidsvoorwaarden: 

 
- Salaris tussen 34k en 46k, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 
- Opleidingsbudget 
 
 

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

https://krohne.easycruit.com/vacancy/preview/35b2cd75e876e59901a8f13f19a72d2c/2242447/176327

