
 

 
 
Herken jij jezelf in het profiel en word je enthousiast?  
Wij zien je motivatie en CV dan graag tegemoet!  
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KROHNE Altometer is op zoek naar een  
 

productieleider  
 

Als productieleider geef je leiding aan één van de productie afdelingen binnen de organisatie in de breedste zin van 
het woord; planning, uitvoering en gereed product. Je denkt (pro) actief mee en levert een bijdrage aan de 
optimalisatie en organisatie van het productieproces. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de realisatie van de 
resultaten op je afdeling(en) en managet de dagelijkse productievoortgang. Naast je coachende en sturende rol op 
zowel resultaat als naar je medewerkers toe, werk je goed samen met de verschillende (interne) stakeholders.  

 
Je achtergrond: 

 HBO WTB of vergelijkbaar  

 Minimaal 3-5 jaar leidinggevende ervaring in een technische productie omgeving  

 Ervaring met het verder ontwikkelen en optimaliseren van een operationele afdeling 

 Ervaring met ERP systemen en goede kennis van office pakketten 

Gedreven, enthousiast, stressbestending en oplossingsgericht kenmerken jou als productieleider. Daarnaast ben je 
pragmatisch ingesteld en een communicatief sterke teamspeler met een pro actieve en resultaatgerichte houding. Je 
bent in staat om het totale productie beleid en haar doelstellingen te vertalen in een afdelingsplan.  

Bij KROHNE ben je verzekerd van een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en waarin je veel 
ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.   
 

KROHNE is een wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van complete meetoplossingen voor 
industriële procesinstrumentatie. Het expertiseniveau op het gebied van procesmeting is uniek, niet alleen in 
standaardtoepassingen, maar ook in veeleisende toepassingen die maatwerk vereisen. KROHNE heeft 15 
productielocaties in 10 landen en is daarnaast in ruim 40 landen vertegenwoordigd door agentschappen. 
 
Op onze locatie Altometer in Dordrecht werken ruim 420 medewerkers. Met een grote afdeling Research & 
Development (ruim 70 medewerkers) leggen wij de nadruk op onderzoek en productontwikkeling. Hierbij 
concentreren wij ons niet alleen op de ontwikkeling en toepassing van fysica, mechanica en elektronica (hard- en 
software), maar ook op het ontwikkelen van kennis. Wij zijn één van de voornaamste producenten in deze industrie.  

 


