
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Constructeur / Tekenaar 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen 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; 
• 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 constructeur / tekenaar bij KROHNE richt je je op alle ultrasone & CT producten en ben je verantwoordelijk voor het 
beheer van tekeningpakketten, stuklijsten, bestelspecificaties en productieplannen voor zowel onze standaard producten 
als de volgens klantspecificatie/internationale normen gebouwde specials. Bij deze werkzaamheden wordt veel gebruik 
gemaakt van in eigen beheer gebouwde databases, spreadsheets en automatische routines in CAD-omgeving. 
Daarnaast zul je je bezig houden met de volgende werkzaamheden: 
 

- Aanpassen, corrigeren en vernieuwen van detail- en samenstelling-tekeningen; 
- Lasplannen opstellen en waar nodig controleren; 
- Sterkteberekeningen maken volgens internationale normen (diverse ASME standards / EN 13480); 
- Zorgdragen voor een juiste vastlegging van de wijzigingen in documentatie; 
- Mede verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de orderdocumentatie;  
- Onderhouden en verder uitbouwen van de databases, spreadsheets en routines in CAD-omgeving; 
- Technische informatieverstrekking over tekeningen e.d. aan de interne klant. 

 
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een flexibele en leergierige collega die liefde heeft voor systemen en techniek. Een zelfstarter 
die meedenkt en een groot oplossend vermogen heeft. Ervaring in de piping-industrie / flowmeters zou een zeer groot 
pluspunt zijn! Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• MBO/HBO richting werktuigbouwkunde of vergelijkbaar; 
• Ervaring met tekenprogramma’s zoals bijvoorbeeld SolidWorks (of vergelijkbare pakketten), Autocad 2D; 
• Ervaring in een ERP-omgeving; 
• Ervaring met het maken van sterkteberekeningen is een pré; 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal met goede communicatieve 

vaardigheden. Duits is een pré. 
 
 
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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