
 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan jouw  CV en motivatie naar:  
Lisette Verhaegen, HR Adviseur.  Emailadres: l.verhaegen@krohne.com.   
Heb je vragen, neem dan telefonisch contact op via: 078-6306309. 
 

 
www.krohne.com 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

KROHNE Altometer in Dordrecht is voor de Custody Transfer productgroep op zoek naar een: 

Kalibratie Engineer 
Je bent verantwoordelijk voor het succesvol laten verlopen van de kalibraties van de CT liquid meter op diverse 

kalibratiestations in binnen en buitenland. Je controleert dat alle informatie aanwezig is voordat een kalibratie 
begint (bijv. planning, intakeformulier, kalibratieprocedures en eventuele aanwezigheid witnessing).  
Daarnaast draag je zorg voor het controleren van de mechanische installatie en uitlijning van de meter in het 

kalibratiestation en zorg je voor het ingrijpen en/of terugkoppelen bij gesignaleerde afwijkingen. Je zorgt voor het 

elektrisch aansluiten, configureren van de parameters en een functionaliteitscontrole van de CT liquid meter. Je 
voert de kalibratie volledig uit. Afwijkingen bespreek je, correctieve maatregelen voer je uit en legt alles vast. Je 
past de configuratie waar nodig aan. Je verzorgt de administratieve afhandeling van de kalibratie. 
 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal MBO niveau. 

 Kennis van mechanische techniek en elektronica en feeling voor meten en meetnauwkeurigheden. 

 Werkervaring binnen projecten of met projectmatig werken. 

 

Je werkt nauwgezet, je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht en voelt je verantwoordelijk.  Je bent zeer 

zelfstandig, en zoekt wel de samenwerking om tot de beste resultaten te komen. Je communiceert duidelijk op 

verschillende niveaus, zowel binnen als buiten KROHNE. Uiteraard beheers je niet alleen de Nederlandse, maar ook 

de Engelse taal. Je kunt werken met diverse softwarepakketten, zowel gangbare als Microsoft, als KROHNE 

specifieke. Met MS Excel moet je goed uit de voeten kunnen. 

Je bent in het bezit van rijbewijs B en je hebt bij voorkeur een eigen auto i.v.m. reizen naar het kalibratie station in de 

Europoort. Je bent bereid om onregelmatig (tegen vergoeding) buiten de reguliere werktijden waaronder de 

weekenden te werken en te reizen. 

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 praktijk kennis bij de toepassing van onze instrumenten. Wij zijn 
één van de voornaamste producenten in deze industrie. 
 
De meeste medewerkers werken al jaren met veel plezier voor KROHNE. Er heerst een informele werksfeer met 
voldoende ruimte voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. 

mailto:l.verhaegen@krohne.com

