
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Hier is ook 
KROHNE New Technologies gevestigd, het Nederlandse Research & Development laboratorium van het KROHNE 
concern. Bij ons zie je direct het resultaat van je eigen inspanning!  

Certifications Coordinator 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen bieden we je 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.

 
Dit is wat je gaat doen: 
Als certifications coordinator bij KROHNE overzie je de lopende en komende certificeringsactiviteiten en begeleid je de 
certification engineers in de uitvoering hiervan. In deze rol sta je dagelijks met hen in contact, maar ook met andere 
afdelingen en externe partijen. Je werkt aan het planningssysteem voor de certificeringsaanvragen, bewaakt de status en 
de voortgang hiervan en maakt er melding van als dit niet goed verloopt. Ook beantwoord je vragen van de engineers, 
zet deze door indien nodig en organiseert vergaderingen. Je plant, ondersteunt, monitort, rapporteert en documenteert in 
deze veelzijdige functie, waarbij de wettelijke en bedrijfsmatige voorschiften altijd voorop staan. 
 
Dit is wat we van je vragen: 
We zijn op zoek naar een leuke proactieve collega die goed zelfstandig kan werken, zich vasthoudt aan een actieplan tot 
het beoogde doel is bereikt en een goed analytisch vermogen heeft voor het herkennen en signaleren van problemen. Bij 
ons werk je in een industrieel technische omgeving waar je jezelf zal richten op de interne klant en overtuigingskracht zal 
hierbij goed van pas komen. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Opleidingsniveau HBO in de richting management/office assistent of MBO4+ met werkervaring; 

• Relevante werkervaring met technische regelgeving is een pré; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Goede computervaardigheden, in staat om zich de relevante bedrijfssystemen snel eigen te maken; 

• Organisatorisch en administratief sterk; 

• Flexibele en pro-actieve houding. 

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! 
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