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Vacature: Medewerker Assemblage / Productie
Hukseflux, specialist in thermische sensoren en meetsystemen, groeit snel. De onderneming
uit Delft zoekt per direct een Medewerker Assemblage / Productie.
Functieomschrijving
Je bent werkzaam op de Productie afdeling in Delft, waar je in een team van enthousiaste
medewerkers aan verschillende producten werkt. Je bent bezig met het assembleren en
testen van mechanische, optische en elektronische sensoren en componenten. Dit zijn
belangrijke, primaire processen voor Hukseflux. Je hebt een breed pakket aan taken.
De functie is voor 32 - 40 uur per week. Flexibele werktijden zijn bespreekbaar.
Kennis en ervaring
Je hebt een technische opleiding richting bijvoorbeeld elektronica, mechatronica of
fijnmechanische techniek gedaan en functioneert op mbo-niveau. Je hebt kennis van
fijnmechanica en je beheerst de Nederlandse taal goed. Het is belangrijk dat je van techniek
en precisiewerk houdt. Oog hebben voor details, nauwkeurig zijn, en het nemen van
initiatief en verantwoordelijkheid zijn eigenschappen die wij graag zien.
Arbeidsvoorwaarden
We bieden je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, met een prima salaris.
Hukseflux biedt een dynamische, inspirerende omgeving met een plezierige werksfeer.
Organisatie
Hukseflux Thermal Sensors uit Delft ontwerpt, assembleert, kalibreert en verkoopt sensoren
en meetsystemen. We zijn in ruim 20 jaar gegroeid naar een professioneel, technisch
bedrijf met een grote diversiteit aan medewerkers. We streven naar de hoogste kwaliteit in
ons werk. Onze producten ondersteunen de energie-transitie en bewust gebruik van
energie. Vooral met onze sensoren voor het meten van zonnestraling, toegepast bij
analyses van zonne-energieparken, maken wij internationaal naam. Hukseflux is innovatief,
legt de lat hoog en is succesvol; het bedrijf is ingericht op groei.
Voor een indruk: bezoek Hukseflux op YouTube.
Reageer nu
Heb je interesse? Mail je CV met motivatie naar Eric HOEKSEMA, via vacature@hukseflux.com
onder vermelding van ‘vacature medewerker assemblage / productie’.
Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot 15 januari 2021.
Hukseflux. Taking measurement to the next level
vacature medewerker assemblage - productie v2005

page 1/1

