
 

   

 
 

  
 

 

 

 

KROHNE Altometer is voor de afdeling product management in Dordrecht op zoek naar een: 

 

Documentatie medewerker 

 
In de rol van documentatie medewerker 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 afhandelen van projectdocumenten. Voorkomende werkzaamheden in deze rol zijn het 

volledig en correct archiveren van de projectdocumentatie en het voorbereiden en controleren van deze 

documentatie. Het afhandelen van project kwaliteitsdocumenten en –certificaten en het opnemen en beantwoorden 

van kwaliteit gerelateerde vragen van klanten. Hierbij voer je binnengekomen certificaten in het systeem en je 

archiveert deze, je maakt certificaten en testrapporten op. Je verzamelt kwaliteitsdocumentatie en maakt 

documentatiemappen op. Je verzamelt informatie (intern en extern) welke nodig is voor de beantwoording van 

klantvragen. Je ondersteunt het project team bij de klant inspecties. 

 

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

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

 Je bent accuraat, nauwkeurig, stressbestendig, oplossings- én klantgericht; 

 Je bent collegiaal en weet van aanpakken;  

 Je werkt zelfstandig en vanuit jouw gezonde verstand;  

 Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits 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.  

 
 
 
 
 

 


