
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 
 
KROHNE Altometer is voor de afdeling Engineering in Dordrecht op zoek naar een: 
 

Productie Engineer 
 
We zoeken een coördinerende collega die verantwoordelijk wil zijn voor onze investeringstrajecten in nieuwe 
machines, het ontwerpen en aandragen van technische voorstellen en de uitvoering en begeleiding van deze 
voorstellen. Of het nu gaat om het vervangen van een bestaande machine of om het introduceren van een nieuw (al 
ontworpen) product wat naar productie mag, jij doet het allebei (tegelijk!) Je zoekt de juiste mensen op en denkt goed 
na over de impact op het productieproces, van begin tot eind. Zo zul je bijvoorbeeld onderdeel zijn van diverse 
subteams per project. Je bent ook goed in het opstellen van technische handleidingen en gebruikt dit om onze 
topmonteurs te instrueren bij nieuwe producten en/of werkmethoden. Daarnaast kan het voorkomen dat er 
kwaliteitsproblemen of storingen zijn binnen het productieproces, maar die weet jij met gemak op te lossen.  
 
Je profiel: 
We vinden het belangrijk dat je proactief en sterk bent in het coördineren van projecten en situaties, veel vragen stelt 
om een probleem in kaart te brengen en goede communicatievaardigheden hebt. We zoeken een gedreven, 
stressbestendige collega met oog voor de klant. Daarnaast heb je het volgende nodig: 

• Een technische opleiding op HBO niveau richting Elektronica of Mechatronica; 

• Je hebt 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;  

• Je hebt ervaring met investeringstrajecten voor nieuwe machines; 

• Je hebt affiniteit met productie automatisering; 

• Je hebt interesse in mechanica en programming 

 

Arbeidsvoorwaarden:  

Bij KROHNE ben je verzekerd van een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om 

jezelf te ontwikkelen. Verder bieden we je:  

• Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband;  

• Jaarsalaris tussen 42K en 45.5K, afhankelijk van opleiding en ervaring;  

• Vakantiegeld;  

• 25 vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus;  

• Opleidingsbudget.  

 

  

 
 
 

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 3KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar samen 
om klantgericht en dienstverlenend te kunnen werken, te weten Altometer, Nederland en New Technology.  
 
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 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 en zelfstandig en veel vrijheid!  

 
 
 
 
 

 



 

   

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 je reactie! 
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