
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
waar wij met ruim 600 collega’s werken.  
 
KROHNE Altometer is ’s werelds grootste fabriek voor magnetisch inductieve en ultrasone flowmeters. Hier bevindt zich ook 
ons eigen ijkcircuit. Per jaar worden er ca. 100.000 instrumenten geproduceerd en gekalibreerd, variërend in diameter van 
2.5 mm t/m 3 meter.  
 

Technisch medewerker reparatie 
 
 
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: 
De producten die onze fabriek verlaten zijn van hoogwaardige kwaliteit. Soms worden er echter flowmeters 
geretourneerd die in het veld – om verschillende redenen – niet (meer) blijken te werken. Als technisch medewerker 
reparatie aan jou de taak om deze flowmeters te diagnosticeren en evt. te repareren. Je voert controlemetingen en 
testen uit volgens vastgestelde WPI’s (werkplekinstructies) en legt de resultaten/analyses vast. Vervolgens bepaal je of 
en welke reparatie er uitgevoerd moet worden.   
 
Jouw technische achtergrond in combinatie met jouw nauwkeurige en gestructureerde manier van werken, zorgt ervoor 
dat je in staat bent om niet alleen een goede analyse te maken, maar ook de juiste (technische) oplossingen bedenkt..  
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons team is op zoek naar een leuke collega die technisch onderlegd is, zelfstandig taken oppakt, processen snel eigen 
maakt 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 MTS  
• 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! 
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