
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

KROHNE Altometer in Dordrecht is op zoek naar een: 

 

Stagiair Technische Natuurkunde 
 

Wanneer je op zoek bent naar een uitdagende stageperiode ben je bij KROHNE Altometer aan het juiste adres. Op 

onze afdeling Product Marketing hebben we een uitdagende stageopdracht voor een student Technische 

Natuurkunde. 

Gedurende de stage periode vragen wij je om gericht een diagnose te stellen en deze te vertalen naar informatie 

geschikt voor de klanten. Het betreft hier een opdracht voor het bepalen van de fysiek conditie van flowmeters, 

zonder dat hier additionele systemen voor gebruikt worden. 

 

Het doel van de stage is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar goedkope niet invasieve drukmeting in 

Electric Magnetic Flow Sensoren.    

 
De huidige EMF sensoren kunnen alleen het debiet meten wat door de buis stroomt. KROHNE voorziet een 
ontwikkeling naar een sensor die niet alleen debiet kan meten maar tegelijkertijd ook temperatuur en druk. 
In het huidige product portfolio van KROHNE zijn er industriële druk- en temperatuur sensoren beschikbaar, het 
combineren van deze twee in één apparaat resulteert in een prijs die voor de industrie geen meerwaarde bied.  
Daarom willen we uitgezocht hebben of het mogelijk is om, op basis van de bestaande beschikbare 
meetmethodieken, een combinatie te maken die wel relevant is voor de markt.  
 

Als stagiair lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze producten. Wij zoeken daarom een 

gedreven student die zijn of haar tanden in deze uitdagende opdracht wil zetten! Je bent vindingrijk, creatief, kritisch, 

proactief en technisch eigenwijs. Bovendien beschik je over een flexibele instelling met daarbij een flinke dosis 

enthousiasme.  

 
Ter compensatie bieden wij een leuke en leerzame werkomgeving met een aantrekkelijke stage vergoeding. 
 
Heb je vragen over de stage of de procedure, neem dan contact op met Joost de Puij. 
078-6306309. Wij zien je sollicitatie 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.  

 
 
 
 
 

 


