Offshore

Inductieverhitting

Chemotronica

Achtergrond
HedoN is een hightech bedrijf dat sinds 1979 elektronica en embedded software ontwikkelt en produceert
voor de zakelijke (B2B) markt. HedoN is ontstaan als spin-off van de TU Delft. HedoN heeft kleine, middelgrote, en ook beursgenoteerde bedrijven als klant en acteert hiervoor als technologiepartner. HedoN heeft
diepgaande kennis en ervaring op meerdere gebieden, waaronder analoge elektronica, besturingstechniek
en inductieverhitting en past dit toe in verschillende markten waaronder de offshore, medische infrastructuur, chemotronica en groene energie. HedoN heeft een langetermijnrelatie met zijn klanten door:
• Hen te ontzorgen op het gebied van elektronica.
• Totaaloplossingen te bieden van idee tot eindproduct en productie.
• Mee te investeren in de productontwikkeling.
• Productlifecyclemanagement te bieden.

Missie
Onze missie is om onze passie, kennis en ervaring te gebruiken om slimme totaaloplossingen te creëren op
het gebied van elektronica waarbij kwaliteit, robuustheid en leverbetrouwbaarheid centraal staan, en hierdoor langdurige relaties met onze klanten op te bouwen.

Wat bieden we?

Wie zijn wij ?

•

•
•
•
•

Een uitdagende, dynamische werkomgeving waarin je werkt aan hightech producten die door onze
klanten worden toegepast in onder meer de offshore, chemotronica, inductieverhitting en de energietransitie.
Een hecht team van gedreven collega’s.
Direct eigen verantwoordelijkheid.
Een omgeving waarin je gestimuleerd wordt om je te ontwikkelen.
Een professionele en informele werksfeer, waarin snel beslist kan worden.

Afstudeeropdracht / Stageopdracht
•

•

Marketing en Communicatie

Het ontwikkelen en opstellen van een nieuw marketing– en communicatieplan met als doelen:
• Het vergroten van de bekendheid van HedoN in de relevante zakelijke markten via allerlei (sociale)
media.
• Het binnenhalen van nieuwe leads in samenwerking met Sales.
Het (deels) uitvoeren van het gemaakte plan en de effectiviteit hiervan meten.

Meer weten?
Bezoek onze website www.hedon.nl voor meer informatie over HedoN en om een idee te krijgen van welke producten en markten wij reeds bedienen, en wie onze klanten zijn.

Interesse?
Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar Robert-Jan Vreeburg, CEO van HedoN, via
vacatures@hedon.nl. We kijken uit naar je reactie.

Elektronicaweg 15, 2628 XG Delft, tel: 015 2755555

