
 

   

 
 

  
 

 

 

 

 

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

 

Productmanager 
 
In de rol van productmanager ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van een deel van de 
productenportefeuille. Je bent bezig met het afstemmen van technische productinformatie met de 
verkooporganisaties, het definiëren en onderhouden van de product portfolio roadmap, het ondersteunen van de 
verkooporganisaties bij technische productinformatie en het initiëren en managen van productverbeteringen en -
ontwikkelingen. 
 
Voorkomende werkzaamheden in deze rol zijn het op de hoogte houden van de verkooporganisaties ten aanzien van 
nieuwe ontwikkelingen en producten, het uitvoeren van markt- en klantanalyse, verantwoordelijkheid voor het 
lifecycle management van producten, het uitvoeren van concurrentieanalyse, het bepalen van de product 
positionering, het maken van industrie blue prints en product management plannen, het behartigen en behandelen 
van interne en externe product en applicatie vragen. Je gaat na in welke mate de klanten tevreden zijn over de 
producten en service van KROHNE Altometer. Je bezoekt klanten samen met lokale vertegenwoordigers  
(verkooporganisaties) en geeft hierbij presentaties aan delegaties van klanten en medewerkers van de 
verkooporganisaties en verzorgt de technische aspecten van een presentatie.  
 

Je achtergrond: 
 Een technische opleiding op minimaal HBO niveau; 

 Minimaal 5 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, gedreven, collegiaal en zelfstandig;  

 Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits 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!  

 
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.  

 
 
 
 
 

 


