
 

Mocht je interesse hebben in deze stage dan kun je jouw CV en motivatie mailen naar:  
Joost de Puij, HR Adviseur email: J.dPuij@krohne.com 

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

 
www.krohne.com 

 

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

Project Engineer 
 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
 

 Voor de “zwaardere projecten” zal je fungeren als Project Engineer, waarbij je zorg draagt voor 

communicatie met de klant, technische documentatie, begeleiding van inspecties, e.d. 

 Coördinatie en beheer van projecten voor standaardproducten die tussen opdrachtgevers en KROHNE.  

 Bewaken van de voortgang van projecten en tijdig ingrijpen bij en melden van afwijkingen, vertragingen e.d. 

 Controleren en bewaken van technische en budgettaire aspecten. 

 (Mede) zorg dragen voor: 

o Een correcte en concrete definitie tijdens overdrachtsfase 

o Een professionele uitvoering van het project 

o Een heldere en onderbouwde rapportage van het uiteindelijke resultaat 

o Het definiëren van mogelijke verbeterpunten voor een volgend project 

 Het verlenen je ondersteuning in de Application Engineering van onze “liquid flowmeters”. 

Jouw kwalificaties: 
 

 Een technische opleiding op minimaal HBO/WO niveau 

 Werkervaring binnen projecten of met projectmatig werken Bij voorkeur binnen de Olie en Gas industrie 

 Je kunt technische klantspecificaties interpreteren en vertalen naar KROHNE specificaties 

 Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, gedreven, collegiaal en zelfstandig  

 Je communiceert duidelijk op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten KROHNE. 

 Uiteraard beheers je niet alleen de Nederlandse, maar ook de Engelse taal. 

Spreek en schrijf je Duits? Dan heb je een streepje voor.  

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.  
 


