
 

   

 
 

  
 

 

 

 

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

Project Engineer 
 
In de rol van project engineer werk je in een multidisciplinair team en zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk  
voor speciale klant ondersteuning binnen de projecten. Hierbij onderhoud je een nauwe samenwerking met de 
project manager en de documentatie medewerker en rapporteer je direct aan de operations manager. 
De speciale  ondersteuning die je in deze functie verzorgt bestaat uit het uitvoeren van de afnames met klanten  
of inspecteurs. Het ondersteunen en adviseren met betrekking tot (technische) aspecten binnen het project.  
Het monitoren en controleren van de fabricage en de kwaliteit. Het begeleiden van mechanische apparatuur en 
instrumentatie ten behoeve van de projecten en het controleren van de technische specificaties van het project.  
Het voldoen aan de tijdschaal eisen van de klant is een belangrijk aspect van deze functie. Tevens win je zo wel  
intern als extern informatie in, voor het goed kunnen beantwoorden van klantvragen. 

 
Je achtergrond: 
• Een technische opleiding op minimaal HBO/WO niveau. 
• Enkele jaren werkervaring binnen multidisciplinaire projecten of met projectmatig werken 
• Bij voorkeur werkervaring binnen de Olie en Gas industrie. 
• Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, gedreven, collegiaal en zelfstandig.  
• Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits is een pré. 
 
 
 

Heb je vragen over de functie of de procedure, neem dan contact op met  
Lisette Verhaegen +31 78 630 6309. 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.  

 
 
 
 
 
 

https://krohne.easycruit.com/vacancy/1856971/121811?iso=nl

