
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Kalibratie 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 PMT; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 3 

collectieve vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE 
Online Academy; 

• Fitnessregeling. 

 
Dit is wat je gaat doen: 
Als Kalibratie Engineer bij KROHNE ben je verantwoordelijk voor het succesvol laten verlopen van de kalibraties van 
flowmeters die bij diverse kalibratiestations, intern bij KROHNE Altometer als extern in binnen- en buitenland.  
 
Je plant flow kalibraties in bij de kalibratie stations en produceert voorafgaand de kalibratieprocedures,  controleert 
bijvoorbeeld dat alle informatie aanwezig is voordat een kalibratie begint (bijv. planning, intakeformulier, 
kalibratieprocedures . Tijdens een kalibratie begeleidt je een inspecteurs of klant, daarnaast controleer je de 
mechanische installatie van de flowmeter meter in het kalibratiestation. Wanneer je afwijkingen tegenkomt, grijp je in. Je 
beoordeelt de gemeten afwijkingen en voert correctieve maatregelen uit. Het is hierbij belangrijk dat je ook alles vastlegt 
en de configuratie aanpast waar nodig. Daardoor is een stukje administratieve afhandeling van de kalibratie ook 
onderdeel van je functie. Verder zul je je bezig houden met het elektrische aansluiten, het configureren van de 
parameters en een functionaliteitscontrole van de vloeistof en gas flowmeters. Na de kalibratie verwerk je alle 
meetgegevens in diverse databases en produceer je ook kalibratie certificaten. 
 
Naast kalibraties heeft de kalibratie engineer ook een technische ondersteunende rol in en voor de productie afdeling. Hij 
kan fungeren als een vraagbaak van monteurs. 
 
*Het is belangrijk dat je in het bezit bent van rijbewijs B en (bij voorkeur) een eigen auto i.v.m. reizen naar het kalibratie 
station in de Europoort. Je bent bereid om, wanneer nodig, onregelmatig (tegen vergoeding) buiten de reguliere 
werktijden waaronder de weekenden te werken en te reizen. Af en toe behoort het reizen naar buitenlandse 
kalibratiestation tot de mogelijkheden, om aldaar kalibratie te begeleiden. Voor lange reizen worden meestal huurauto’s 
geregeld. 
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke en stressbestendige collega die nauwkeurig te werk gaat, zowel oplossingsgericht is 
als klantgericht. Je zoekt de samenwerking op om tot de beste resultaten te komen maar doet ook een groot deel van je 
werk zelfstandig. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een technische opleiding, minimaal MBO niveau; 

• Rijbewijs B met een eigen auto; 

• Werkervaring binnen projecten of met projectmatig werken; 

• Kennis van mechanische techniek en elektronica met feeling voor meten en meetnauwkeurigheden; 

• Handig met computerprogramma’s zoals Microsoft en meer specifieke programma’s; 

• En 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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