
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Service Engineer 
 
 
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 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: 
Service is een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie. De Service Engineer zorgt er samen met de 
verkoopmedewerkers voor dat de doelstellingen van KROHNE Nederland gehaald worden. De functie is primair gericht 
op het uitvoeren van preventieve en correctieve onderhouds-, controlewerkzaamheden en reparatie aan en oplossen van 
storingen aan instrumentatie na levering. Je bent verantwoordelijk voor het grotendeels zelfstandig doen van 
inbedrijfstellingen, controles en oplossen van storingen bij onze klanten in Nederland. We verwachten dat de service 
engineer zijn kennis van onze producten (en die van de concurrenten) opbouwt en op peil houdt middels zelfstudie en 
aangeboden trainingen. Je werkt nauw samen met de servicecoördinatoren die de planning en een deel van de 
administratie doen. Voor deze functie zoeken wij iemand die woonachtig is in de regio Zwolle en gewend is om 
zelfstandig op een gestructureerde manier te werken. 
 
Je taken bestaan onder andere uit: 

• Het functioneel inspecteren van instrumentatie; 

• Het signaleren van gebreken en dreigende storingen; 

• Het adequaat oplossen van mogelijke storingen; 

• Uitvoeren van reparaties aan of vervangen van onderdelen van de instrumentatie; 

• Het zorgvuldig beheren van meetinstrumenten, materialen en voertuig; 

• Het punctueel verzorgen van de nodige administratieve werkzaamheden waaronder het opstellen van werk- en 
controlerapporten; 

• Het opnemen van eventueel extra werk bij opdrachtgevers. 

• Telefonische ondersteuning van klanten en collega’s bij technische vragen. 

 
Zo zorg je er samen met het team voor dat KROHNE Nederland succesvol blijft! 

Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke initiatiefrijke collega die creatief in oplossingen is. Een teamplayer die flexibel is, 
commercieel, accuraat en proactief. 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; 

• Kennis van of ervaring in meet- en regeltechniek is een pré; 

• Affiniteit met onze markt en producten is een pré; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal met goede communicatieve 
vaardigheden. 

 
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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