
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tot totale 
meetoplossing.  

Business Development Representative 
Afdeling Service 
 
 
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 3 
collectieve vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE 
Online Academy.

 
Dit is wat je gaat doen: 
Bij KROHNE Nederland houden we ons bezig met het verkopen van meetinstrumenten, totale meetoplossingen en 
services. Belangrijk onderdeel van onze organisatie is de Service afdeling die onder andere verantwoordelijk is voor 
services, zoals: opstarten en inbedrijfstelling op locatie, reparatie van instrumentatie op locatie, herkalibreren, training en 
het managen van klantgerichte complete modulaire service concepten. 
Voor deze afdeling zijn we op de zoek naar een Business Development Representative die op termijn wellicht door zou 
willen groeien naar de manager van deze afdeling.  
 
Van het vinden van leads (outbound en inbound) tot en met het maken van offertes voor- en het coördineren bij de 
uitvoering van Service-projecten. Het hoort er allemaal bij wanneer je verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen van de 
Service afdeling op het gebied van groei, efficiency en kwaliteit. In deze functie richt je je op het creëren van kansen voor 
de verkoop van Service, maar je zorgt ook voor de tijdig administratieve verwerking van service dossier in CRM.  

- Je houdt gegevens bij ten behoeve van ISO 9001 kwaliteitssysteem; 
- Je draagt de verantwoordelijkheid voor het VCA beleid binnen KNL; 
- Je zorgt voor het bijhouden en structureren van werkomschrijvingen en verwerkt deze tot standaard proposities 

voor het verkopen van Services.  
- Draagt bij aan de verdere structurering en automatisering van de Service afdeling in het algemeen; 
- Is verantwoordelijk voor het begeleiden van geëscaleerde Service orders. 
- En meer… 

 
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 collega die initiatiefrijk is, klantgericht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. In 
deze functie komt een zekere mate van analytisch inzicht goed van pas en is het fijn als je zowel mogelijkheden als 
problemen kunt signaleren en dit doelgericht oppakt. Herken jij jezelf hierin?  
We denken dat je verder het volgende nodig zult hebben: 
 

• Opleiding op HBO niveau met affiniteit voor technische instrumentatie; 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

• Kennis van bedrijfssystemen zoals CRM en ERP (of bereid dit te leren); 

• Goede beheersing van Windows, Microsoft Word, Excel en Outlook; 

• 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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