
 

   

 
 

  
 

Productie Engineer Elektronica 
 
Dit is wat we je bieden: 
Om te beginnen je salaris: tussen de 39.6K en 51.6K 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 en 25 vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE Online Academy. 

 

Dit is wat je gaat doen: 

Als productie engineer bij KROHNE ontwerp je mechanische/elektrotechnische oplossingen (en voert ze uit) voor de 

productie van onze flowmeters. Je zorgt voor de bijpassende handleiding voor het productieproces en ondersteunt de 

productie als er calamiteiten zijn. Naast het begeleiden van interne projecten (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 

nieuwe machine eens in de zoveel tijd) ben je ook verantwoordelijk voor het verbeteren, implementeren en testen 

van de hard- en software waar dit gewenst is.  

 

Voor deze functie is het belangrijk dat je bereid bent (en het leuk vindt!) om buitenlandse reizen te maken naar één 

van onze 16 productie locaties op de wereldkaart. 

 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die niet bang is voor vieze vingers. Je hebt sterke organisatievaardigheden 
en gaat gestructureerd te werk. Jij snapt als geen ander dat het belangrijk is om initiatiefrijk en flexibel te zijn als je de 
gewenste resultaten wilt behalen. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een HBO diploma richting werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica of vergelijkbaar; 

• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring en ervaring met mechanische ontwerpen; 

• Je hebt ervaring met technisch tekenen in Solid Works of Autocad; 

• Je hebt ervaring met het toepassen van Lean processen; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Heb je nog vragen?  

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

 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 31 januari 2021.  

We kijken uit naar jouw reactie! 

 

  

 

 
 
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!  
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