Technisch Commercieel Medewerker
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
Als Technisch Commercieel Medewerker ben je onderdeel van het team Sales & Marketing. Binnen dit
team van 13 werk je nauw samen met 3 collega’s. Je voornaamste taken zijn de beantwoording van
klantvragen en het binnenhalen van orders voor een specifiek productonderdeel. Klantvragen zijn
veelal technisch van aard en de technische kennis van klanten is vaak gering. Je werkt daarom
regelmatig samen met onze technici. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan:
•
samenwerken met de backoffice die o.a. verantwoordelijk is voor de verwerking van orders
•
offertes voorbereiden voor grotere projecten
•
het zo nu en dan bezoeken van een klant en van beurzen
Kennis en ervaring
Om perfect op de vacature aan te sluiten heb je hbo werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar
relevante werkervaring in een technische omgeving. Ook heb je een technische opleiding afgerond in
de richting Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen, Natuurkunde of vergelijkbaar.
Daarnaast:
•
heb je sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden. In het Nederlands, maar ook in het
Engels; veel van de communicatie met klanten is in het Engels.
•
ben je accuraat en kun je zelfstandigheid combineren met goed samenwerken.
•
geef je door je creativiteit en technische knowhow goed klantadvies.
•
heb je affiniteit met techniek en neem je nieuwe kennis snel op.
•
ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar.
Wij bieden
•
Een informele werksfeer met innovatieve en technische collega’s
•
Sociale activiteiten, zoals etentjes met alle collega’s, vrijdagmiddag- en kwartaalborrels
•
Een mooi kantoor vlak naast de TU Delft
•
Een salaris tussen de € 2300 en € 4000 bruto per maand
•
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 email te sturen naar bovenstaand emailadres.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op kantoor, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende
corona maatregelen
Over Hukseflux
Hukseflux Thermal Sensors specialiseert zich in thermische sensoren en meetsystemen. Onze
producten ondersteunen de energie-transitie en bieden inzicht in energieverbruik. Onze sensoren voor
het meten van zonnestraling, toegepast bij analyses van zonne-energieparken verkopen we over de
hele wereld. In ons kantoor in Delft vindt ontwikkeling, assemblage en verkoop plaats. Hukseflux is
innovatief, legt de lat hoog en is succesvol. We groeien jaarlijks met 15-20%. Wil je meer weten over
Hukseflux? Check YouTube.
Hukseflux. Taking measurement to the next level

