
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! Op onze locatie in Dordrecht bevinden zich 3 KROHNE bedrijven 
en zijn wij met ca. 700 professionals veruit het grootst. KROHNE Nederland is verantwoordelijk voor de verkoop van het 
gehele pakket meetinstrumentatie in Nederland en levert een substantiële bijdrage aan de groep! 

Service Engineer 
 
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 SPNG; 
• Reiskostenvergoeding; 

 

• Vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 3 
collectieve vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 
• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE 

Online Academy.
Dit is wat je gaat doen: 
Bij KROHNE Nederland houden we ons bezig met het verkopen van meetinstrumenten, totale meetoplossingen en 
services. Belangrijk onderdeel van onze organisatie is de service afdeling die onder andere verantwoordelijk is voor 
services, zoals: opstarten en inbedrijfstelling op locatie, reparatie van instrumentatie op locatie, herkalibreren, training en 
het managen van klantgerichte complete modulaire service concepten. Voor deze afdeling zijn we op de zoek naar een 
Service Engineer.   
 
Aan het einde van iedere werkdag krijg je van de service coördinatoren de planning voor de volgende dag. Je kunt o.a. 
ingepland worden bij een fabriek, waterzuiveringsinstallaties of een raffinaderij. Met jouw leaseauto, de juiste 
gereedschappen en onderdelen die zijn gefaciliteerd door KROHNE ga jij op pad. Na ontvangst bij de klant en de 
zorgvuldige uitleg omtrent het probleem kom jij in actie. Je gaat zelfstandig,  praktisch, creatief en analyserend te werk 
om het beoogde doel te realiseren: een correcte en nauwkeurige werking van de instrumentatie, zodat de klant met een 
tevreden en gerust gevoel terugkijkt op de door jouw geboden service.   
 
Wat kun je tegen komen? Inbedrijfstellingen, uitvoeren van correctief of preventief onderhoud en het oplossen van 
storingen. Enkele voorbeelden: een defecte flowmeter, een inbedrijfstelling van druk-, level- en temperatuur apparatuur.  
 
Door jouw gedegen kennis op het gebied van E&I, WTB en procestechniek ben jij bekend met de meest voorkomende 
werkzaamheden. Weet je het zelf niet, dan vind je wel een manier om een oplossing te bedenken.   
 
Als allround Service Engineer behoud en ontwikkel jij je technische en materiaal kennis door de trainingen / opleidingen 
welke door KROHNE worden aangeboden te volgen, het werk zelf en door te spreken met mensen uit het werkveld. 
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die initiatiefrijk is, klantgericht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. In 
deze functie komt een zekere mate van analytisch inzicht goed van pas en is het fijn als je zowel mogelijkheden als 
problemen kunt signaleren en dit doelgericht oppakt. Herken jij jezelf hierin?  
We denken dat je verder het volgende nodig zult hebben: 
 

• Afgeronde MTS opleiding Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of Procestechniek;  
• Kennis van overige disciplines met betrekking tot instrumentatie en service.  
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal met goede communicatieve 

vaardigheden. 
 
Gezien de locatie van je klanten, is het handig als je woonachtig bent in de omgeving van Utrecht/Amersfoort.  
 
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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