
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Monteur Productie Automatisering 
 
 
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 “monteur productie automatisering” ga je bij ons aan de slag in een mooie combi-functie. Enerzijds draag je je 
steentje bij op de productievloer in Dordrecht. Anderzijds zal je voor minimaal twee dagen per week naar Drachten 
afreizen om daar een ATM machine te bedienen waar alleen jij raad mee weet. De machine opstarten, de juiste 
parameters instellen en het zelfstandig oplossen van storingen: het hoort er allemaal bij! We vinden het daarom 
belangrijk dat je een hands-on mentaliteit hebt en analytisch sterk bent zodat je belemmeringen kunt constateren en dit 
ook kunt vertalen naar een pragmatische oplossing. 
 
Omdat jij de expert zal zijn met betrekking tot deze machine is het belangrijk dat je in staat bent om je handelingen en 
denkwijze uit te leggen aan je collega’s om zo ook je kennis over te dragen. 
 
* Uiteraard regelen we een huurauto en hotelovernachtingen voor de dagen dat je in Drachten zult zijn. 
 
Dit is wat we van je vragen: 
Als je in je vrije tijd sleutelt aan arduino-boards of met een 3d-printer knutselt dan denken we dat je goed bij ons zult 
passen. Verder zijn we op zoek naar een flexibele en vindingrijke collega die goed zelfstandig kan werken, 
oplossingsgericht is en snapt hoe een sensor werkt. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een relevante technische opleiding, minimaal mbo-4; 

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de maakindustrie; 

• Ervaring met besturingselektronica is een pré; 

• Kennis van mechatronica en/of meet- en regeltechniek is een pré; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal met goede communicatieve vaardigheden; 

• Omdat het menu van de machine in het Engels geprogrammeerd is, is het belangrijk dat je ook de Engelse taal 
beheerst.  

 
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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