
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Sales Support Engineer 
 
Dit is wat we je bieden: 
Om te beginnen je salaris: tussen de 27.6K en 31.2K 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. 

 

De functie: Sales Support Engineer 

We zijn op zoek naar een nieuwe collega die verantwoordelijk zal zijn voor het geven van zowel technisch als 

commercieel advies door het maken, controleren en beoordelen van offertes voor klanten en KROHNE verkoopkantoren. 

Het is belangrijk dat je dit vanuit technisch en commercieel oogpunt kunt opleveren, binnen een vooraf opgesteld budget 

en tijdsperiode. Je put je informatie uit gegevens zoals tekeningen, stuklijsten, prijslijsten, routings, specificaties, 

standaarden, normen, etc. Ontbrekende informatie ga je ophalen binnen de organisatie en vervolgens maak je de offerte 

compleet in ERP.  

 

We vinden het belangrijk dat je een database opbouwt als naslagwerk en feedback analyseert die we ontvangen van 

andere afdelingen om de offertes en strategie naar klanten te optimaliseren. 

 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke klant- en kwaliteitsgerichte collega met analytisch inzicht. Jij snapt als geen ander dat 
het belangrijk is om je werk goed te organiseren en dat goede communicatievaardigheden een absolute vereiste zijn in dit 
werk. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een HBO diploma richting werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische natuurkunde, process technology of 

vergelijkbaar; 

• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol; 

• Je hebt ervaring met bedrijfssystemen zoals ERP, Keytech en Excel; 

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

 

mailto:K.peters@krohne.com

