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Quality Engineer 
 
 
“Heb jij Kwaliteit hoog in het vaandel staan  op zowel procesmatig als product gebied en lever jij hierin graag een 
meerwaarde”: Lees dan snel verder: 
 
Wat ga je doen: 
Het unieke en fascinerende productieproces van KROHNE Altometer is van hoogwaardige kwaliteit. Om deze 
kwaliteit te borgen en verder te optimaliseren, zijn we op zoek naar jou. 
Jij weet aan welke richtlijnen de producten en processen dienen te voldoen en test en keurt deze ter plekke. Door 
jouw hoge mate van zelfstandigheid maak je deze processen snel eigen en signaleert verbeterpunten. Dit maak je 
bespreekbaar en overlegt met je collega’s hoe en wanneer je dit kan doorvoeren en onder welke voorwaarden.  
Uiteraard maak jij kwaliteitsrapportages en voert interne audits uit om zo te bekijken of hetgeen jij hebt bedacht ook 
praktisch uitvoerbaar is en wordt gedaan volgens protocol. Als er nieuwe producten worden ontwikkeld ben jij de 
persoon die keurt op kwaliteit volgens de juiste en voorgeschreven normering. Een uitdagende en verantwoordelijke 
taak om onderdeel te zijn bij dit unieke productieproces. Natuurlijk draag je iedere dag bij aan de verbetering van het 
bewustzijn van jouw collega’s op het gebied van veiligheid en kwaliteit door middel van Lean-technieken. 
 
Kortom; Als Quality Engineer verbeter je de kwaliteit van alle processen op het gebied van productie en veiligheid 
door het voeren van audits en het naslaan van de juiste documentatie draag jij bij aan een goed kwalitatief product 
binnen een veilige werkomgeving. 
 
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 Quality 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 de 3 KROHNE 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 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 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! 



 

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 bent leergierig, maakt snel processen eigen en communiceert op een helder en duidelijke manier. Verder ben je 
Technisch onderlegt en vindt je kwaliteit in de algemene zin van het woord belangrijk. Uiteraard ben je 
oplossingsgericht en enthousiast ingesteld! 
 
- Afgeronde HTS Opleiding (Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, of aanverwant) 
- Voorkeur enkele jaren ervaring binnen een QHSE afdeling, starts zijn ook welkom 
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
- Jaarsalaris tussen 33k en 45K, afhankelijk van leeftijd en ervaring 
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 
- Opleidingsbudget 
 
 
Solliciteren: 
 
Voor meer informatie over de functie of sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Corporate Recruiter Kitty 
Peters: bel/whatsapp: 06-8247007 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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