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In deze functie zorg je er samen met het projectteam voor dat de doelstellingen van KROHNE Nederland gehaald 
worden. Als Inside Sales Engineer heb je proactief contact met onze klanten, product specialisten, planning en 
afdeling documentatie. Je herkent de valkuilen, weet prioriteiten te stellen, bent zelfstandig en organisatorisch sterk. 
Voor deze functie zoeken wij bij voorkeur iemand die gewend is om zelfstandig op een gestructureerde manier te 
werken. 
 
Dagelijks ben je bezig met (interne en externe) klanten telefonisch en schriftelijk adviseren over aangevraagde 
producten, services en systemen. Aanvragen met bijbehorende specificaties technisch en commercieel beoordelen 
en het verzorgen en op tijd afhandelen van offertes. In het projectteam zorg je voor de order ingang en ben je 
verantwoordelijk voor het op tijd en naar tevredenheid afleveren van je eigen projectorders. Samen met de document 
controller zorg je dat bestelde documentatie op tijd geleverd wordt en dat de projectdocumentatie op orde is. Je 
rapporteert aan de Manager Verkoop Binnendienst. 
 
Functie-Eisen: 

• Afgeronde HBO-opleiding richting werktuigbouwkunde, natuurkunde, chemische technologie of 
vergelijkbaar; 

• Affiniteit met onze producten en solutions, en projecten in onze markt is een pré; 

• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en Engels, Duits is een pré; 

• Initiatiefrijk, flexibel, creatief in oplossingen en commercieel; 

• Accuraat, proactief en teamspeler. 
 
 
 
 
  

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, zelfstandig en veel 
vrijheid! 

KROHNE Nederland te Dordrecht is op zoek naar een: 
 

Inside Sales Engineer Projecten  
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Arbeidsvoorwaarden:  
 
- 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/2396709/176327?iso=nl

