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Hardware Engineer 
 
 
Wat ga je doen? 
 
De flowmeters van KROHNE zijn complexe robuuste meetsystemen die hun toepassing overal ter wereld vinden. 
Voortdurend wordt gewerkt aan het ontwikkelen van hardware, software en mechanica om in te spelen op vragen uit 
de markt. Om deze taak goed uit te voeren is een brede interesse essentieel want bij flowmeting komen elektronica, 
mechanica, software en fysica dicht bij elkaar. Binnen een multidisciplinair ontwikkelingsteam werk je als hardware 
ontwikkelaar aan het ontwerpen van elektronica. De elektronica is veelzijdig van aard, met zowel geavanceerde 
analoge als digitale bouwstenen. Je zet theoretische concepten om in hardware door het ontwerpen, bouwen en 
testen van schakelingen. In je werkomgeving staan de daarvoor noodzakelijke meetmiddelen, gereedschappen en 
software tot je beschikking.  
 
 
Afdeling: 
 
Binnen ons R&D laboratorium vinden zowel research als ontwikkeling met betrekking tot flowmeters plaats. Dat 
betekent zowel fundamentele research als daadwerkelijke ontwikkeling van produceerbare flowmeters. Deze zijn op 
de volgende meetprincipes gebaseerd: Elektro Magnetische Flowmeting (EMF), Ultrasone FlowMeting (UFM) en 
Magnetische Resonantie (MR). Voor de hardware afdeling zijn we op zoek naar een Hardware Engineer.  
 
 
  

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 drie 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 New Technologies is het Nederlandse Research & Development laboratorium van het 
KROHNE concern. 



 

Voor vragen of meer informatie? Neem contact op met Kitty Peters, Corporate Recruiter  
via telefoonnummer: 078-6306274 / 06-82427007. 
Email: K.Peters@krohne.com 
 

 
www.krohne.com 

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

 

Functie-eisen: 
 
Je hebt een hands-on mentaliteit, bent communicatief vaardig en werkt graag in een multidisciplinaire werkomgeving. 
Uiteraard heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Verder denken we dat je het 
volgende nodig gaat hebben: 
 
- Afgeronde HBO opleiding in de richting van Elektronica; 
- Minimaal 4 jaar werkervaring binnen een Technische omgeving; 
- Affiniteit en ervaring met RF (hoogfrequent); 
- Ervaring met EMC (Elektromagnetische compatibiliteit); 
- Ervaring met Altium en Matlab. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband; 
- Jaarsalaris tussen 36K en 60K, afhankelijk van opleiding en ervaring; 
- Gratificatiebonus; 
- Flexibele werktijden; 
- Opleidingsbudget. 
 
  
Solliciteren: 
 
Voor meer informatie over de functie of sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Corporate Recruiter Kitty 
Peters: bel/Whatsapp: 06-82427007 of stuur een e-mail naar K.Peters@Krohne.com. 
 
Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier om te solliciteren. 
 
We kijken uit naar jouw reactie! 
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