
 

   

 
 

  
 

 

 

 
KROHNE Altometer is voor het Project Bureau in Dordrecht op zoek naar een: 

 

Calculator Projectbureau 

 
In de rol van calculator maak je onderdeel uit van een multidisciplinair team, dat verantwoordelijk is voor speciale 
klant ondersteuning van productie projecten. In deze functie ben je werkzaam in een nauwe samenwerking met de 
project manager en project engineer.  
 
Je werk is gericht op het opstellen van voorcalculaties en het vaststellen van verkoopadviesprijzen op basis van 

hantering van vooraf bepaalde vaste toeslagen op de kostprijscalculatie. Op basis van deze nacalculaties bouw je zelf 

een database op als naslag werk. Je ontvangt aanvragen voor het maken van voorcalculaties. Na controle en 

beoordeling van de verstrekte informatie/specificaties die nodig is om een verantwoorde voorcalculatie te maken, 

vraag je bij eventuele onduidelijkheden de aanvullende gegevens op. Je zorgt voor de calculatieopbouw en houdt 

rekening met welke onderdelen er op basis van de specificaties kunnen worden toegepast. Je doet dit op basis van de 

beschikbare gegevens waaronder tekeningen, stuklijsten, prijslijsten en dergelijke. Tevens maak je bij deze opbouw 

gebruik van interne/externe expertise waar nodig. Je verzamelt en verwerkt nacalculatie gegevens. 

 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal MBO 4 niveau; 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie en in een technische omgeving; 

 Je bent in staat om technische specificaties te lezen; 

 Je hebt uitgebreide kennis van ERP systemen en MS Office; 

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

 Goede communicatie in het Nederlands, Engels en Duits in zowel woord als geschrift. 

 Affiniteit met onze markt en producten is een pré; 

 

 
 

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 6300 ● NL-HR@KROHNE.com 

 
 

 

 

 

 
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.  

 
 
 
 
 

 


