
 

   

 
 

  
 

 

 

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

 

Technisch medewerker planning / calculator 
 
In de rol van technisch administratief medewerker planning / calculator ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar 
stellen van alle productie informatie ten behoeve van een ongestoord productieverloop, het assisteren bij het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden in de planning en het ondersteunen bij calculaties.  
In deze functie ben je 30% van je tijd bezig met planningswerkzaamheden, de overige 70% zal je besteden aan de 
ondersteuning van de calculatie. 
 
Ter ondersteuning van calculatie ben je bezig met het op een efficiënte wijze vaststellen van voorcalculaties, 
verkoopadviesprijzen en het verzamelen en verwerken van nacalculatiegegevens. Invoer in het systeem CBM en het 
verwerken van pré-calculatie data.  
 
Met betrekking tot de planningswerkzaamheden ben je bezig met het vastleggen van de productie informatie en het 
plannen van opdrachten alsmede het uitvoeren van administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de 
afdeling planning. Je sorteert de uit te voeren opdrachten, aan de hand van de planning of door intern geïnitieerde 
projecten, zodanig dat deze tijdig in de productie kunnen worden uitgevoerd en afgesproken levertijden kunnen 
worden behaald. Je controleert de specificatie van documenten en codering van flowmeters, je berekent en stelt de 
testgegevens, zoals proefdruk, vast voor betreffende flowmeters. Je voert (standaard) informatie in ten behoeve van 
het ijken van meetbuizen; 
 
Je rapporteert in deze functie aan de operational excellence manager. 

 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal MBO niveau. 

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

 Affiniteit met onze markt en producten is een pré. 

 Je bent stressbestendig, oplossings- én klantgericht, cijfermatig sterk, collegiaal en zelfstandig.  

 Goede communicatie in Nederlands, Engels en Duits is een pré. 

 Kennis van ERP-LN 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.  

 
 
 
 
 

 

https://krohne.easycruit.com/vacancy/1880391/121811?iso=nl



