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

Doel van de functie: 
 
De functie van QHSE Coördinator is gericht op het implementeren, in stand houden en verbeteren van alle 
kwaliteitssystemen binnen de organisatie. 
 

Wat ga je doen: 
 
Voor de bouw van een flowmeter gaat een hoogwaardig en uniek productieproces vooraf. 
Om hiervoor de kwaliteit te waarborgen zijn er verschillende systemen en certificering waaraan dit dient te voldoen. 
Deze systemen worden officieel gekeurd en getest door externe instanties op aspecten zoals, kwaliteit en veiligheid.  
 
In deze functie coördineer jij de geldigheid van de systemen, indien de certificering afloopt informeer jij tijdig bij de 
afdeling Productmarketing of het systeem verlengt dient te worden volgens geldende richtlijn. Met de verlenging zijn 
kosten verbonden en aan jou de schone taak om hierover navraag te doen.  
Om dit goed en vlot te laten verlopen, ben jij verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en vastlegging 
hiervan. Dit herbergt een groot deel van de functie en je kunt hierbij denken aan meetmiddel en documentenbeheer. 
Als onderdeel van de afdeling kwaliteit, bestaan je werkzaamheden verder uit het maken van kwaliteitsrapportages, 
signaleren van kwaliteitsproblemen en het leveren van een bijdrage aan het bewustzijn op het gebied van Kwaliteit en 
Veiligheid. Wat verder interessant is aan de de functie van QHSE coördinator is dat jij de bezoekende audits aan 
KROHNE mag begeleiden en dat jij interne audits coördineert en uitvoert. 
 

Kortom; Als QHSE Coördinator ben jij een belangrijke spil in de verwezenlijking van een Flowmeter en weet je door je 
nauwkeurige, coöperatieve en scherpe houding zorg te dragen dat de organisatie KROHNE Altometer over de juiste 
certificeringen en keurmerken voldoet en kwalitatieve, betrouwbare en veilige producten bij de klant geleverd 
worden. 
 

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! 
 
 

QHSE Coördinator 
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Afdeling: De afdeling Kwaliteit bestaat uit 20 man en waarborgt de kwaliteit van processen en producten. Binnen de 
afdeling werkt een ieder collegiaal met een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en is er leergierig 
ingesteld. Ter uitbreiding van het team is men opzoek naar een nieuwe QHSE Coördinator.  
 

Functie-eisen: 
 
Je bent initiatiefrijk, een teamspeler en communiceert op een heldere en duidelijke manier. Daarbij ben je in staat 
om het overzicht te bewaren en behouden en ben je goed in het plannen en organiseren van jouw werkzaamheden.  
 
- Afgeronde MBO / HBO opleiding 
- Affiniteit met Kwaliteit en Veiligheid 
- Administratief goed onderlegt 
- Enkele jaren werkervaring binnen een Technische omgeving in een soortgelijke rol 
 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
 
- Jaarsalaris tussen 39K en 45K, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot een vast dienstverband 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 
- Opleidingsbudget 
 
 
 

Solliciteren: 
 
Solliciteren kan door op deze button te klikken. 
 

 

https://krohne.easycruit.com/vacancy/2332991/176327?iso=nl

