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Hukseflux Thermal Sensors B.V. 

Delftechpark 31 

2628 XJ Delft 

The Netherlands 
Tel:  +31 [0]15 2142669 
Fax:  +31 [0]15 2574949 
URL:     www.hukseflux.com 
E-mail:   info@hukseflux.com

Vacature: Sales assistant – verkoop binnendienst 

Hukseflux, specialist in thermische sensoren en meetsystemen, zoekt per direct een Sales 

assistant. 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.  

Functieomschrijving 

Ter uitbreiding van ons team van enthousiaste verkopers op de Marketing & Sales afdeling 

in Delft, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Je gaat je richten op het maken van 

offertes en het coördineren van de orderstroom. Binnen een team van tien werk je nauw 

samen met vier collega’s. Klanten komen van over de hele wereld, het werk is afwisselend. 

De functie is voor 36 - 40 uur per week. 

Kennis en ervaring 

Je voelt je thuis in het verkoopproces, bent goed in prioriteiten stellen en je hebt affiniteit 

met techniek. Een uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal is vereist. Jouw 

communicatieve vaardigheden zijn sterk en je houdt van aanpakken; je bent in staat om de 

inkomende vragen vlot en vooral nauwkeurig te behandelen. Je functioneert op hbo-niveau 

en hebt enige jaren werkervaring in een commerciële (liefst technische) omgeving.  

Persoonsprofiel 

Nauwkeurig, klant- en oplossingsgericht zijn eigenschappen die wij graag zien. 

Arbeidsvoorwaarden 

Goede arbeidsvoorwaarden met een marktconform 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, toegepast bij 

analyses van zonne-energieparken, maken wij internationaal naam. Hukseflux is innovatief 

en succesvol; het bedrijf groeit snel. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 

Marc LE ROY 

Tel. nr.: (015) 214 2669 

E-mail: vacature@hukseflux.com

Heb je interesse? Mail je cv met motivatie naar Marc LE ROY via vacature@hukseflux.com 

onder vermelding van ‘vacature sales assistant’.  

Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot 24 november 2019. 

Hukseflux. Taking measurement to the next level 
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