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!

Quality Engineer
Dit is wat we je bieden:
Om te beginnen je salaris: tussen de 33 K en 45 K per jaar, 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 Quality Engineer verbeter je de kwaliteit van alle processen op het gebied van productie en veiligheid door het
voeren van werkplekaudits en het naslaan van de juiste documentatie draag jij bij aan een goed kwalitatief product
binnen een veilige werkomgeving.
Het unieke en fascinerende productieproces van KROHNE Altometer is van hoogwaardige kwaliteit. Om deze kwaliteit te
borgen en verder te optimaliseren, zijn we op zoek naar jou. Jij weet aan welke richtlijnen de producten en processen
dienen te voldoen en test en keurt deze ter plekke. Door jouw hoge mate van zelfstandigheid maak je deze processen
snel eigen en signaleert verbeterpunten. Dit maak je bespreekbaar en overlegt met je collega’s hoe en wanneer je dit
kan doorvoeren en onder welke voorwaarden. Uiteraard maak je ook kwaliteitsrapportages en voert interne audits uit om
zo te bekijken of hetgeen jij hebt bedacht ook praktisch uitvoerbaar is en volgens protocol wordt gedaan.
Als er nieuwe producten worden ontwikkeld ben jij de persoon die keurt op kwaliteit volgens de juiste en voorgeschreven
normering. Een uitdagende en verantwoordelijke taak om onderdeel te zijn bij dit unieke productieproces. Daarnaast
draag je iedere dag bij aan de verbetering van het bewustzijn van jouw collega’s op het gebied van veiligheid en kwaliteit
door middel van Lean-technieken.
Dit is wat we van je vragen:
Ons team is op zoek naar een leuke collega die technisch onderlegt is, zelfstandig taken oppakt, processen snel eigen
maakt en leergierig is. 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 MTS of HTS Opleiding (Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, of
aanverwant)
Je hebt bij voorkeur een aantal jaar ervaring binnen een QSHE afdeling of een flinke dosis enthousiasme;
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!

