
 

 

 
 

www.krohne.com 
 

KROHNE Nederland in Dordrecht is op zoek naar een: 

 
 
 

Afstudeerder technische bedrijfskunde  
Onderzoeken en optimaliseren van alle procedures en bedrijfsprocessen rondom het ISO 9001-2015 systeem. 

 
 

Wanneer je op zoek bent naar een uitdagende en leerzame afstudeerperiode ben je bij KROHNE Nederland aan het 

juiste adres. Op onze afdeling verkoop binnendienst hebben we een uitdagende afstudeeropdracht voor een 

enthousiaste student technische bedrijfskunde. 

 

Gedurende de afstudeerperiode vragen wij je om gericht het ISO 9001-2015 te onderzoeken en te optimaliseren.  Je 

onderzoekt het huidige kwaliteitsbeleid en zorgt voor de voorbereiding van de ISO certificering.  

 

Je zult bezig zijn met alle procedures en bedrijfsprocessen rondom het  ISO 9001-2015 systeem, waarbij je 

betrokken bent bij alle afdelingen binnen de organisatie.   

 

Als stagiair lever je een belangrijke bijdrage bij het optimaliseren van het ISO 9001-2015 proces. Wij zoeken daarom 

een gedreven student die zijn of haar tanden in deze uitdagende opdracht wil zetten!  

 

Je bent vindingrijk, creatief, kritisch, proactief en technisch eigenwijs. Bovendien beschik je over een flexibele 

instelling met daarbij een flinke dosis enthousiasme.  

 

Ter compensatie bieden wij een leuke en leerzame werkomgeving met een aantrekkelijke stage vergoeding. 

 

Mocht je interesse hebben in deze stage dan kun je jouw CV en motivatie mailen naar:  
Lisette Verhaegen, HR Adviseur email: l.verhaegen@krohne.com. Voor vragen kun je uiteraard ook bellen, 
telefoonnummer: 078-6306 300 

 

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. 
 
KROHNE Nederland is gevestigd in Dordrecht en heeft ongeveer 30 medewerkers. Zij is een grote verkoopafdeling binnen de KROHNE 
groep. KROHNE Nederland behartigt de verkoop in Nederland van het complete pakket meetinstrumenten 
dat door de KROHNE groep ontwikkeld is en wordt geproduceerd. 
 
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

