
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Systeemarchitect 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Bij KROHNE New Technologies 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 Systeemarchitect bij KROHNE werk je in een uitdagende ontwikkeling gerichte omgeving, waar je bezig zal zijn met 

de ontwikkeling van nieuwe debietmeter systemen. Verder zul je je bezig houden met:  

 

• Het definiëren van een goede architecturale benadering van productontwikkeling binnen KROHNE; 

• Werken met productmanagers om de vereisten te definiëren en te begrijpen; 

• Samenwerken met andere ingenieurs om nieuwe producten te definiëren en te realiseren; 

• Werken met productie om het product maakbaar te maken; 

• Werken met een internationaal team om verschillende systeemcomponenten te integreren. 

 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die goed zelfstandig kan werken in complexe en steeds nieuwe omgevingen. 
Bij ons werk je in een industrieel technische omgeving waar we ons richten op de klant en je adviesvaardigheden goed 
van pas zullen komen. Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Afgeronde HBO/WO opleiding Embedded Systems, Computer Science of Technische Informatica; 

• Je hebt ervaring in en affiniteit met besturings- en meetsystemen; 

• Ervaring met het aansturen van externe leveranciers op het gebied van productieautomatisering; 

• Ervaring in het bij elkaar brengen van partijen en visies; 

• Je hebt kennis van OO, UML, Agile, Scrum en Stage-Gate processen; 

• 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! 

mailto:HR.Dordrecht@KROHNE.com

