
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  

Ingangscontroleur 
 
 
Dit is wat we je bieden:  
Om te beginnen een marktconform salaris. 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 ingangscontroleur ben jij kwaliteitsgericht en begrijp je als geen ander dat het bewaken en controleren van 
binnenkomende goederen erg belangrijk is.  
 
Met jouw technische achtergrond heb je kennis van materialen en materiaalcertificaten. Je werkzaamheden bestaan o.a. 
uit het keuren van de binnengekomen goederen op basis van tekeningen en specificaties, het registreren van 
goedkeurde en afgekeurde goederen voor het magazijn en het verrichten van visuele beoordelingen.  
 
Je bent zelfstandig en pro actief en beschikt over een service gericht karakter.  
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die technisch onderlegt is, initiatief toont en beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden. Iemand die enthousiast en oplossingsgericht is en natuurlijk kwaliteit hoog in het vaandel 
heeft staan! Daarnaast denken we dat je het volgende nodig zult hebben: 
 

• Afgeronde MBO opleiding (technisch/logistiek); 

• Je hebt bij voorkeur een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie;  

• 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

