
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

KROHNE Altometer is voor de afdeling Research & Development op zoek naar een  

 

Embedded Software Engineer Signal Processing 
 

Voor de ontwikkeling van onze ultrasone flowmeters zijn wij op zoek naar een ervaren engineer die zich verder wil 
specialiseren in signaalverwerking. Je bent hierbij o.a. verantwoordelijk voor de DSP software. Naast de software 
ontwikkeling test je nieuwe prototypes en onderhoud je technische product documentatie. Hierbij werk je samen met 
elektronica, natuurkunde en mechanische engineers. Ook lever je een bijdrage in het onderzoeken van de technische 
haalbaarheid van nieuwe product requirements. Je ondersteunt de project manager bij het opzetten van een 
gedetailleerde project planning. 
Je achtergrond:  

 HBO of WO opleiding in (embedded) software of vergelijkbare richting 

 Enkele jaren ervaring in de ontwikkeling van embedded software 

 Uitstekende programmeervaardigheden in C (C++ is een pré) 

 Gedegen kennis van signaalverwerking en het programmeren van DSP’s 

 Kennis van unit tests, UML en software architectuur  

 Basis kennis van analoge en digitale elektronica  

 Bij voorkeur ervaring met projecten in een industriële en multidisciplinaire omgeving 

 Een brede interesse die verder gaat dan software (elektronica, natuurkunde, mechanica) 

 Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits is een pré 

 

Je bent communicatief sterk, een echte teamspeler, je hebt een proactieve houding en je beschikt over een flinke 
dosis enthousiasme.  
 
KROHNE biedt je een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid waarin je veel ruimte krijgt om 
jezelf te ontwikkelen.   
 
Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met 
Lisette Verhaegen. 078-6306309. Wij zien je motivatie en CV graag tegemoet!  

Solliciteer hier 
 
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. 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.  

 
 
 
 
 

 

http://krohne.easycruit.com/vacancy/1831185/121811?iso=nl

