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Vacature: Product Engineer
Hukseflux, specialist in thermische sensoren en meetsystemen, zoekt per direct een Product Engineer. We
bieden je een uitdagende baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen en waarbij je het arbeidsvoorwaardenpakket
kunt laten aansluiten bij jouw persoonlijke situatie. Je komt terecht in een succesvol en snelgroeiend bedrijf,
dat zich met zijn producten inzet om de energietransitie te ondersteunen.
Functieomschrijving
Je bent werkzaam op de Engineering & Testing afdeling van Hukseflux in Delft, waar je meewerkt in
een multidisciplinair team van enthousiaste ingenieurs. Je werkt met het team aan de ontwikkeling en
verbetering van het assemblageproces van nieuwe en bestaande producten. Daarnaast word je
betrokken bij productontwikkeling, waarbij je de technische maakbaarheid van componenten en
geassembleerde producten waarborgt. Het maken en testen van prototypes van nieuwe sensoren en
systemen hoort hier ook bij. Dit maakt de werkomgeving dynamisch en boordevol mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen.
De functie is voor 32-40 uur per week.
Kennis en ervaring
Een technische studie op wo-/hbo-niveau richting bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of industrieel
ontwerpen is een vereiste. Dit geldt ook voor ervaring met een 3D CAD programma als Solidworks.
Zowel praktische kennis van productietechnieken en –materialen als een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal is gewenst. Belangstelling voor mechatronica is een pre.
Persoonsprofiel
Nauwkeurig, praktisch, nieuwsgierig en oplossingsgericht zijn eigenschappen die wij graag zien. Je
hebt een brede interesse in techniek. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en kunt je
weg goed vinden in een dynamische omgeving.
Arbeidsvoorwaarden
We bieden je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, dat je nauw kunt laten aansluiten bij je
persoonlijke wensen en leefsituatie, met een prima salaris. Het werk vindt plaats in een inspirerende
omgeving met een plezierige werksfeer.
Organisatie
Hukseflux Thermal Sensors uit Delft specialiseert zich in ontwerp, assemblage, kalibratie en marketing
van thermische sensoren en meetsystemen. Onze producten worden wereldwijd verkocht en
toegepast door onze klanten in zowel de industrie als in wetenschappelijk onderzoek; nauwkeurige
meetdata zijn belangrijk voor analyse en om de juiste beslissingen te nemen. Vooral met onze
sensoren voor het meten van zonnestraling maken wij internationaal naam. Hukseflux is innovatief en
succesvol; het bedrijf groeit snel.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Yvonne LICHER
Tel. nr.: (015) 214 2669
E-mail: vacature@hukseflux.com
Heb je interesse? Mail je cv met motivatie naar Yvonne LICHER via vacature@hukseflux.com onder
vermelding van ‘vacature product engineer’.
Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot 1 december 2020.
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