Service Technicus
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
Door groei van Hukseflux zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor onze Service afdeling. De
afdeling Service bestaat (met jou erbij) uit drie collega’s, die voor service en onderhoud zorgen van
onze hightech producten. Dit doen we vanuit ons kantoor in Delft. Samen met een collega ben je
verantwoordelijk voor de technische kant van service- en onderhoudsverzoeken van onze klanten. Je
doet dit voor al onze producten.
Bij dagelijkse werkzaamheden kun je denk aan:
•
Diagnoses stellen van aangeboden service / reparatie orders.
•
Samenwerking met de customer service medewerker voorafgaand aan reparaties.
•
Mechanische, elektrische en elektronische defecten repareren.
•
Herkalibratie van onze producten in ons eigen lab.
Kennis en ervaring
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en je hebt een mbo-opleiding
afgerond in de richting van elektrotechniek of vergelijkbaar of functioneert op dat niveau.
Daarnaast:
•
Beheers je de Nederlandse en Engelse taal
•
Kun je elektronische schema’s lezen en ben je bekend met bijbehorende meetmiddelen, zoals
een digitale voltmeter, scope enz.
•
Houd je van precisiewerk, zoals monteren en solderen
•
Kun je systematisch testplannen voor hardware en firmware doorlopen
•
Heb je oog voor detail en ben je nauwkeurig
•
Ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar
Wij bieden
•
een informele organisatie waar we innovatieve producten ontwerpen en assembleren, die de
energietransitie ondersteunen
•
flexibele werktijden
•
een salaris tussen de € 2600 en € 3500 bruto per maand
•
sociale activiteiten, zoals etentjes met alle collega’s, vrijdagmiddag- en kwartaalborrels
•
25 vakantiedagen
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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