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Bij KROHNE Altometer zijn wij op zoek naar een  
 
 

Teamleider Productie Engineering 
 
 
In de rol van Teamleider Productie Engineering geef je leiding aan productie engineers voor wie het realiseren, 
verbeteren en beheer van productieprocessen centraal staat om uiteindelijk een kwalitatief en goedwerkende 
flowmeter te kunnen produceren. 
 
Je bent in staat ideeën en verbeteringen op een daadkrachtige en overtuigende manier te presenteren bij zowel 
jouw team als desbetreffende stakeholders, zodat er voldoende draagvlak ontstaat om deze ideeën te realiseren.  
 
Door jouw ervaring heb jij kennis van productiemethoden en ben je in staat om de scope (tijd, kwaliteit, budget) van 
het project te bepalen en deze door te vertalen naar taken en werkzaamheden van de individuele teamleden. Je 
bent verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren, begeleiden en borgen van diverse projecten.  
 
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op projectmatige wijze en hierin dien je dan ook ervaring te 
hebben opgedaan. De pijlers binnen deze functie zijn geënt op projecten, innovatie en beheer. 
 
Als Teamleider Productie Engineering sta jij stevig in je schoenen, ben je resultaatgericht en goed in staat om het 
overzicht te behouden. Daarbij ben je een uitstekende motivator en weet jij op originele manier jouw teamleden te 
enthousiasmeren. Uiteraard weet jij een goede doorvertaling van theorie naar praktijk te maken en heb je gevoel 
voor de diverse belangen binnen de organisatie. 
 
Vind jij het een uitdaging om productieprocessen vorm te geven, te verbeteren en te optimaliseren en bezit jij de 
kunst om een team optimaal te laten functioneren? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! 

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 
KROHNE Altometer, KROHNE Nederland en KROHNE New Technologies zich op hetzelfde terrein. Dit bevordert de 
onderlinge samenwerking waarbij de klant centraal staat.    
 
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 er 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, zelfstandig en veel vrijheid.  
 
KROHNE Altometer is de productiefaciliteit vanuit waar jaarlijks ruim 80.000 flowmeters verzonden worden naar 
klanten over de gehele wereld.  
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Functie-eisen: 
 
- HTS / MTS+ Mechatronica / Electronica en 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol en omgeving 
- Ervaring met projectmanagement 
- Ervaring met het leiden van een team 
- Kennis van methodieken en technieken die gebruikt worden bij de ontwikkeling en voortbrenging van producten 
- Kennis van voorschriften en normen in de werkomgeving van seriematige productie 
- Kennis van / ervaring met systemen t.b.v. automatisering van bedrijfsprocessen: bijv. SAP, MS Dynamics, etc. 
- Kennis van / ervaring met hardware/software van besturingen is een pré 
- Ervaring op het gebied van Industriële Automatisering is een pré 
 
Arbeidsvoorwaarden:  
 
- Jaarsalaris tussen de 58k en 71k afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband  
- Eindejaarsgratificatie 
- Flexibele werktijden  
- Opleidingsbudget 
  
Solliciteren: 
 

Ben je geïnteresseerd, klik op deze button om te solliciteren. 
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