
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

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

 

Teamleider Research & Development 
 

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de development engineers van de afdeling 

R&D. Je richt je hierbij met name op de mensen met een fysica en mechanica achtergrond. Tevens beheer je de 

capaciteit binnen deze disciplines en draag je bij aan het verbeteren van de werkmethodieken binnen de afdeling. Je 

zorgt voor het toewijzen van de resources aan de verschillende projecten in overleg met de verschillende 

projectmanagers. Je ziet er op toe dat de werkzaamheden volgens de afgesproken werkwijzen, planning en geldende 

normen word uitgevoerd. Verder ben je een coach voor jouw medewerkers en zorg je voor volledige  ontwikkeling van 

jouw team. Je bent een sparringpartner voor interne stakeholders. 

Je achtergrond: 
 HBO of WO opleiding Technische Natuurkunde of Werktuigbouwkunde 

 Ruime ervaring in het leidinggeven aan en het coachen van medewerkers 

 Ervaring in het projectmatig werken binnen een matrixorganisatie 

 Bij voorkeur ervaring met projecten in een industriële en multidisciplinaire omgeving 

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

 Sterk ontwikkelde analytische vaardigheden, kwaliteitsgericht en innovatief 

 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 procedure, neem dan contact op met Lisette 
Verhaegen. 078-6306309. 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. 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.  

 
 
 
 
 

 


