
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Productmanager  
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen je salaris: tussen de 42K en 54K 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 SPNG; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 2 

collectieve vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE 
Online Academy; 

• Fitnessregeling. 

 
Dit is wat je gaat doen: 
Als productmanager ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van een deel van de productenportefeuille 
van de ElectroMagnetische Flowmeters (EMF), die KROHNE ontwerpt en produceert. We zoeken een productmanager 
die zich zal richten op het marktsegement van Water en Afvalwater en met de produkten verantwoordelijk is voor een 
omzet van ca. 30 miljoen euro. Zo zit je toekomstige takenpakket in elkaar:  
 

• Je bent veel in contact met onze verkooporganisaties om technische productinformatie met hen af te stemmen, 
hen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en hen verder te ondersteunen. 

 

• Je maakt markt- en klantanalyses, concurrentieanalyses, initieert en managet productverbeteringen en 
ontwikkelingen en bent verantwoordelijk voor het lifecycle management van de producten. 
 

• Naast het definiëren en onderhouden van de product portfolio roadmap, hou je je ook bezig met de positionering 
van het product en het maken van industrie blue prints en product management plannen. 

 
Uiteraard ben je ook in contact met onze klanten en onderzoek je of de klanten tevreden zijn over de producten en 
service van KROHNE. Je gaat bij ze op bezoek met de vertegenwoordigers van de lokale verkooporganisatie en geeft 
hierbij presentaties waarvan jij de technische aspecten verzorgt. 
 
Zo zorg je er samen met het team voor dat KROHNE wereldwijd succesvol blijft! 

Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die stressbestendig is en een zelfstarter met een commerciële inslag. Je 
bent gedreven, analytisch sterk en oplossingsgericht (in én out of the box). Je bent een teamplayer die grenzen kan 
bewaken en ten alle tijden de klant centraal zet. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een technische opleiding op minimaal HBO niveau; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in een technische omgeving; 

• Affiniteit met onze markt en producten is een pré; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift met goede 
communicatieve vaardigheden. Duits is een pré. 

 
Kom jij ons verrassen met je frisse ideeën of heb je nog vragen? 

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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