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!

Project 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 en vakantiedagen;
Gratificatiebonus;
Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE
Online Academy.

Dit is wat je gaat doen:
In de rol van project engineer werk je in een multidisciplinair team en zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor speciale
klant ondersteuning binnen de projecten. Hierbij onderhoud je een nauwe samenwerking met de project manager en de
documentatie medewerker en rapporteer je aan de lead projectmanager.
In deze rol begeleid en coördineer je de afnames met klanten of inspecteurs en geef je advies met betrekking tot
(technische) aspecten binnen het project. Je controleert de order op het gebied van de mechanische apparatuur,
instrumentatie en technische specificaties. Tijdens het project bewaak je de – door de klant – gestelde tijdsplanning.
Dit is wat we van je vragen:
Ons team is op zoek naar een leuke collega die goed kan samenwerken, stressbestendig en oplossingsgericht is.
Natuurlijk snap jij als geen ander dat je in deze functie klantgericht moet zijn.
Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben:
•
•
•
•

Een technische opleiding op minimaal HBO/WO niveau;
Enkele jaren werkervaring binnen multidisciplinaire projecten of met projectmatig werken;
Bij voorkeur werkervaring binnen de Olie en Gas industrie;
Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits is een pré.

Heb je nog vragen of wil je graag solliciteren?
Neem dan contact op met HR via HR.Dordrecht@KROHNE.com
We kijken uit naar je reactie!

