
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat doen we natuurlijk 
niet alleen, want we hebben locaties over de hele wereld! Onze productielocatie in Dordrecht, Nederland is veruit het 
grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen we hier alle stadia van de ontwikkeling van een flowmeter. Bij ons zie je direct 
het resultaat van je eigen inspanning!  

Certification Engineer EMC 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen bieden we je een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring.  
Bij KROHNE ben je verzekerd van een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. Daarnaast bieden we je het volgende: 
 

• Jaarcontract met intentie tot vast 
dienstverband; 

• Een goed geregeld pensioen bij PMT; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 3 
collectieve vakantiedagen; 
 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot  
de KROHNE Online Academy; 

• Fitnessregeling. 

 
Dit is wat je gaat doen: 
Als certification engineer bij KROHNE zorg je voor het organiseren van technische productcertificeringen, gericht op 
elektronische verstoringen en elektrische veiligheid van de flowmeters die KROHNE ontwikkelt. In deze rol adviseer je de 
R&D-teams over productontwerp conform geldende technische regelgeving, stel je testplannen op en voer je ook zelf 
metingen uit. De resultaten leg je vast in testrapportages. In samenwerking met verschillende afdelingen van KROHNE 
zet je ondersteunende processen in gang. Omdat EMC een specialistisch vakgebied is, is het belangrijk dat je leergierig 
bent. Indien je de kennis nog niet hebt willen we je intern opleiden om binnen KROHNE onze EMC-expert te worden. 
  
Uiteraard blijf je ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van de relevante wet- en regelgeving, en begrijp je de 
gevolgen daarvan. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor R&D en neem je deel in multidisciplinaire 
productontwikkelingsprojecten waarin je de technische haalbaarheid van producten bewaakt in relatie tot de relevante 
wet- en regelgeving. 
 
 
Dit is wat we van je vragen: 
We zijn op zoek naar een leuke proactieve collega die goed zelfstandig kan werken, zich vasthoudt aan een actieplan tot 
het beoogde doel is bereikt en een goed analytisch vermogen beheerst voor het herkennen en signaleren van 
problemen. Bij ons werk je in een industrieel technische omgeving waar je jezelf zal richten op de interne klant en 
overtuigingskracht zal hierbij goed van pas komen. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 

 
• Opleidingsniveau HBO / WO in een technische richting, bij voorkeur elektronica; 

• Relevante werkervaring met technische regelgeving is een pré; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Administratief sterk en zeer leergierig. 

 
Heb je nog vragen of wil je graag solliciteren? 

Neem dan contact op met Kitty Peters via K.peters@krohne.com of via 06-82427007. 

We kijken uit naar je reactie! 
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