
 

   

 
 

  
 

 

 

KROHNE Altometer is op zoek naar een: 
 

Stagiair Technische Bedrijfskunde  
 
 
Op de afdeling metaalbewerking ligt er een opdracht om een kosten - / batenanalyse te maken voor het 
vervangen van een zaagmachine door een lazersnijmachine of een ander alternatief.  
 
De afdeling metaalbewerking produceert voor een interne klant (afdeling P2) buisstukken variërend van 32 – 
168 mm in diameter. De buisstukken worden vervaardigd uit lengtes van 6 meter die worden ingekort op een 
automatische zaagmachine. Vervolgens worden er middels ponsen de 2 gaten aangebracht.  
 
Voor deze productie is 1 FTE gebudgetteerd. Op dit moment neemt de productievraag dusdanig toe 
waardoor er mogelijk een 2

e
 fte ingezet moet worden. Het alternatief is de productie te moderniseren op een 

dusdanige wijze dat aan de verhoogde productievraag voldaan kan worden met een gelijkblijvende inzet van 
1 fte.  
 
De scope van de deze opdracht is het maken van een kosten- / batenanalyse voor het vervangen van de 
huidige productiemiddelen door een lazersnijmachine of ander alternatief welke leidt tot een hogere output 
dan onze huidige productiemiddelen.  
 
De opdracht moet minimaal de volgende punten bevatten: 

 Tijdsmetingen van huidige productievorm; 

 Analyse van huidige waste en wachttijden; 

 Inzage in huidige productiekosten per eenheid/ buisstuk; 

 Aanbevelen van alternatieve productievorm;  

 (Kosten- / baten)analyse van productie met een lazersnijmachine; 

 Verwachte maximale output en productiekosten per eenheid/ buisstuk; 

 Kwaliteit verbeteringen;  

 Breakeaven analyse en terugverdientijd;  

 Evt. analyse van inzetbaarheid en FMEA.  
 

Heb je vragen over deze stage- of afstudeeropdracht, neem dan contact op met Liesbeth de Geus (HR 
manager) 078-6306321. 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.  

 
 
 
 
 

 


