
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

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

 

quality engineer 
 
In de rol  quality engineer werk je iedere dag in een gemotiveerd team de begeleiding van proces- en 
productverbeteringen. Je waarborgt de kwaliteit van onze producten en signaleert eventuele kwaliteitsproblemen. 
Je bewaakt de productieprocessen en de verwante documentatie. Je maakt kwaliteitsrapportages, voert interne 
audits uit en je houd je je bezig met het keuren en testen van producten. Ook het uitvoeren van alle verplichte 
keuringen behoort tot je takenpakket. Wanneer er terugkerende kwaliteitsproblemen zijn coördineer je de correcte 
uitvoering van de RCA. Natuurlijk draag je iedere dag bij aan de verbetering van het bewustzijn van jouw collega’s op 
het gebied van veiligheid en kwaliteit.   

 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op HBO niveau; 
 Enkele jaren werkervaring binnen een QSHE afdeling; 
 Bij voorkeur werkervaring binnen de meet- en regeltechniek; 
 Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, gedreven, collegiaal en zelfstandig; 
 Goede communicatie in Engels en Nederlands.  

Heb je vragen over de functie of de procedure, neem dan contact op met Liesbeth de Geus 
078-6306321 of via l.dgeus@krohne.com. 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.  
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