Student Marketing & Sales
Als jij je thuis voelt in een technische, professionele en informele omgeving met collega’s die
ontwerpen, assembleren en internationaal verkopen, dan is deze baan voor jou!
Functieomschrijving
Binnen het Marketing & Sales team zoeken we tijdelijke versterking. Als Student Marketing & Sales
ben je dagelijks bezig met het maken van content voor onze verschillende uitingen. Denk hierbij aan
het maken van beeldmateriaal (foto, film en / of grafisch) en ondersteuning bij het maken van divers
on- en offline marketingmateriaal als productbrochures en handleidingen. Ook assisteer je bij het upto-date houden van onze beeldbank en verzorg je mailings. Voor het maken van beeldmateriaal
beschikken we over een kleine in–house fotostudio. Het Marketing & Sales team bestaat met jou erbij
uit 6 collega’s.
Kennis en ervaring
Je volgt momenteel een hbo of wo studie Communication & Multimedia Design, Grafische Vormgeving
of vergelijkbaar. Je zoekt een tijdelijke baan of stage en daarom ben je vanaf februari 2022 ongeveer
5-6 maanden minimaal 32 uur per week beschikbaar.
Daarnaast:
•
Heb je ervaring in het maken en bewerken van foto’s en film
•
Ben je creatief, nauwkeurig en initiatiefrijk
•
Heb je ervaring met het Adobe CC pakket (met name Photoshop, Illustrator, Premiere en
After Effects)
•
Beheers je het Nederlands en Engels uitstekend
Wij bieden
• een informele organisatie waar we innovatieve producten ontwerpen en assembleren, die de
energietransitie ondersteunen
• flexibele werktijden
• een uurloon tussen de € 10,50 en 13,00
• sociale activiteiten, zoals etentjes met alle collega’s, vrijdagmiddag- en kwartaalborrels
Interesse of meer weten?
Heb je interesse? Solliciteer dan door je cv en motivatie te mailen naar vacature@hukseflux.com. Als
je meer informatie wilt over deze vacature, neem dan contact op met Gordon Boon (HR adviseur)
door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres of te bellen naar +31 (0) 15 214 26 69.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op kantoor, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende
corona maatregelen.
Over Hukseflux
Hukseflux is dé expert op het gebied van meting van energieoverdracht. We ontwerpen en
assembleren sensoren en meetsystemen die de energietransitie ondersteunen. We zijn met meer dan
70 collega's inmiddels één van de grotere technische bedrijven in Delft. Vooral met onze sensoren
voor het meten van zonnestraling, toegepast bij analyses van zonne-energieparken, maken wij naam.
We verkopen over de hele wereld. In ons kantoor in Delft heeft ontwikkeling, assemblage en verkoop
plaats. Hukseflux is innovatief, legt de lat hoog en is succesvol; het bedrijf is ingericht op groei. Voor
een indruk: bezoek Hukseflux op YouTube.
Hukseflux. Taking measurement to the next level
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