
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Kwaliteitscontroleur metaal, NDO onderzoeker, QC medewerker 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen je salaris: tussen de 31.2K en 38.4K per jaar, 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: 
Aan jou de belangrijke taak om alles wat de las/ metaal afdeling van KROHNE verlaat, te controleren op samenstelling, 
maatvoering, kwaliteit en documentatie. Daarnaast wordt het je taak om als NDO-er PMI-XRF/OES uit te voeren en te 
rapporteren.  Het is jouw doel om te zorgen voor kwaliteit. Jij voorkomt dat afwijkingen van specificaties niet ongemerkt de 
productie verlaten of eerder door de klant geconstateerd worden dan door ons zelf. Het helpt hierbij dat je technische 
tekeningen en lasplannen begrijpt, alle instrumenten kent, weet wanneer je de instrumenten toe moet passen en bekend 
bent met maatvoeringen, passingen, toleranties en vlakheden. Je zult je verder bezig houden met de volgende 
werkzaamheden:  

• Je houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen en normen en de waarborging van de kwaliteitseisen 
en specificaties van de klant; 

• Je voert maatcontrole en eindcontroles van producten uit en stelt maatrapporten op; 

• Je analyseert non-conformities en stelt rapporten van afwijking op (NCR); 

• Je adviseert en ondersteunt de projectleider en/of productiemanager bij afwijkende kwaliteit; 

• Je gaat een procedure opzetten en uitvoeren van PMI XRF/OES. Dit doe je in samenspraak met een collega 
van de afdeling Kwaliteit. 

• Je voert indien noodzakelijk PT en VT onderzoek uit. 

Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die proactief en resultaatgericht is. Het is een opzichzelfstaande functie 
waardoor het handig is als je pragmatisch bent en een communicatief sterke teamspeler. Je bent gedreven, 
stressbestendig, gestructureerd en hebt oog voor de klant. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Aantoonbaar technisch MBO 4 werk- en denkniveau, richting metaal;  

• Ervaring in een soortgelijke functie; 

• Gekwalificeerd VT level 2 en PT level 2; 

• Kennis van PMI – XRF/OES methoden; 

• Bekend met materiaalcertificaten, lascertificaten, wps, wpq pré; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

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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