
 

 
Heb je vragen over de functie of de procedure, neem dan contact op met Joost de Puij. 
078-6306274. Wij zien je motivatie en CV graag tegemoet!  
 
KROHNE Altometer ● Afdeling HR 
Kerkeplaat 12 ●3313 LC Dordrecht, Postbus 110 ● 3300 AC Dordrecht    
Tel.: +31 78 630 6267 ● NL-HR@KROHNE.com 

 
www.krohne.com 

 

KROHNE Altometer  te Dordrecht is voor de afdeling engineering op zoek naar een: 

 

teamleider engineering 

Als teamleider geef je leiding aan de medewerkers en de projecten van de afdeling engineering in de breedste zin van 
het woord. Door jouw ervaring en coachende stijl van leidinggeven en jouw uitvoering van het personeelsbeleid 
binnen de afdeling kunnen de medewerkers zich verder ontwikkelen.  
Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de prioriteiten, verdeelt en bewaakt hierop de uitvoering van de 
werkzaamheden volgens de geldende normen en instructies. Je denkt (pro) actief mee en levert een bijdrage aan de 
optimalisatie en organisatie van het engineeringsproces. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de realisatie van 
de resultaten op je afdeling(en) en monitort de dagelijkse voortgang. 
Je stemt projecten af met verschillende stakeholders en bepaald prioriteiten in samenspraak met de manager 
engineering en de projectaanvragers. Je bepaalt over de projecten voor jouw afdeling de aanpak, de geëigende 
methodieken, de vormgeving en de in te zetten middelen. 
 

Je achtergrond: 
 HBO WTB, Mechanical Engineering of Mechatronica  
 Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een technische productie omgeving  

 Ervaring met het verder ontwikkelen en optimaliseren van een operationele afdeling 
 Ervaring met ERP systemen, Solid Works en goede kennis van office pakketten 
 Ervaring met het toepassen van LEAN processen 

Gedreven, enthousiast, stressbestending en oplossingsgericht kenmerken jou als teamleider. Daarnaast ben je 
pragmatisch ingesteld en een communicatief sterke teamspeler met een resultaatgerichte houding. Je bent in staat 
om het totale beleid en haar doelstellingen te vertalen naar 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, zowel in de standaard 
toepassingen als in klant specifiek maatwerk. KROHNE heeft 17 productielocaties in 12 landen en heeft daarnaast in 
ruim 45 landen een eigen sales organisatie en exclusieve agentschappen in 55 landen. 
 
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.  

 


