
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Productie Engineer Kalibratie 
 
 
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; 

 
Dit is wat je gaat doen: 
Op onze locatie in Dordrecht produceren we zeer nauwkeurige flowmeters en hiervoor is een goede kalibratie uiterst 

belangrijk. In de functie Productie Engineer Kalibratie ben jij hiervoor verantwoordelijk zodat we met de flowmeters die 

we hier en elders maken de beste resultaten behalen. Je onderhoudt de kalibratiemachines en -processen en verbetert 

ze. Zo maak je ontwerpen in SolidWorks, selecteer je materialen en stel je technische handleidingen op. Ook evalueer je 

processen en werk je nieuwe uit wanneer KROHNE innoveert met nieuwe flowmeters. Je hebt hierbij een instruerende 

rol richting onze topmonteurs bij de toepassing van nieuwe werkmethodes en procedures en je ondersteunt hen bij het 

oplossen van storingen en kwaliteitsproblemen bij het kalibratieproces.  

 

Kortom: in deze functie heb je technisch inhoudelijk diepgang, op zowel hard- als software gebied. 

Het kalibratieproces is precisiewerk en hierbij wordt jouw input en creativiteit gewaardeerd en stiekem ook verwacht. 

 

Het uiteindelijke doel is om het kalibratieproces constant te optimaliseren naar de laatste trends en ontwikkelingen en te 

blijven innoveren op het gebied van producten. 

 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een nieuwsgierige collega met oog voor detail en goede organisatievaardigheden. Jij snapt als 
geen ander dat je een actieve rol moet pakken en flexibel moet zijn om mee te kunnen bewegen met de behoefte van de 
organisatie. We vinden het ook handig als je in staat bent om met een helicopterview in projecten de verschillende 
connecties en gegevens te extrapoleren richting de toekomst en wat voor impact dit kan hebben. Daarnaast denken we 
dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Een HBO diploma niveau richting elektronica engineering; 

• 5 – 10 jaar werkervaring met kalibreren in een productieomgeving; 

• Kennis en ervaring met meet- en regeltechniek is een must; 

• Ervaring met systemen zoals SolidWorks (of AutoCAD), Excel en andere Microsoft Office producten; 

• 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 HR via HR.Dordrecht@KROHNE.com  

We kijken uit naar je reactie! 
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