
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

KROHNE Altometer is voor de afdeling R&D in Dordrecht op zoek naar een: 

 

Projectmanager 
 
In de rol van projectmanager ben je verantwoordelijk voor het leiden van projecten ten behoeve van het ontwikkelen, 
engineeren, produceren en vrijgeven van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een ontwikkelproces dat gebaseerd is op het V model: specificeren, ontwerpen, realiseren, 
verifiëren en documenteren.  
Je formuleert het projectplan, in overleg met productmanagement, senior teamleden en andere betrokken partijen, 

je definieert projectorganisatie en -structuur, werkpakketten, benodigde resources (mensen en middelen) en maakt 

schattingen voor budget en doorlooptijd. Je claimt resources voor het project bij de diverse afdelingen en krijgt deze 

in overleg met de afdelingsleiding toegewezen. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelen 

binnen budget en tijd , bewaakt de voortgang van het project, communiceert deze en neemt waar nodig corrigerende 

maatregelen. Je initieert en organiseert externe uitbesteding van werkpakketten vanuit het project en voert een 

evaluatie uit aan het einde van het project. 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal HBO/WO niveau; 

 Enkele jaren werkervaring met  multidisciplinaire projecten voor product ontwikkeling en productie 

invoering; 

 Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, gedreven, een teamspeler 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 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.  

 
 
 
 
 

 

https://krohne.easycruit.com/vacancy/1879975/121811?iso=nl

