Ben jij opzoek naar een
afwisselende en
uitdagende baan als
Electrical Engineer
/Tekenaar?
Vind je het leuk om een
project van begin tot
eind te begeleiden, af en
toe de werkplaats in te
lopen?
Dan zoeken wij jou!
Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Electrical Engineer/
Tekenaar
Als Electrical Engineer maak je deel uit van een 6 persoonsengineeringsafdeling. Deze afdeling fungeert als transformator voor het
vertalen van klantwensen naar concrete oplossing, zodat deze daarna
door productie gerealiseerd kunnen worden. Je hebt in je functie dan ook
intensief contact met de sales afdelingen en de afdeling operations. Je
engineert onze besturingskasten in E-plan en tevens denk je mee over de
verdere professionalisering van de afdeling.
Hotraco heeft hiervoor geïnvesteerd in PRO-panel Virtual 3-D
panelbuilding en E-plan Cogineer. Bestellijsten worden automatisch
gegenereerd. Je bewaakt de projecten op uitvoering, kosten en planning
en je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Hotraco Group is een internationaal
opererende groep van innovatieve
en technisch hoogstaande bedrijven
die zich toelegt op
systeemontwikkeling en
systeemintegratie van met name op
besturingstechniek georiënteerde
oplossingen. Bij de Hotraco Group
werken ongeveer 235 medewerkers.

Operationeel manager Roger van den Bongarth: ‘Kartrekkers die vooruit
kijken en meedenken over mensen en middelen. Voor getalenteerde
mensen liggen hier mooie kansen om zichzelf en het bedrijf verder te
ontwikkelen.’

Wij vragen:
 HBO werk en denkniveau, verkregen door werkervaring of door
opleiding richting bijvoorbeeld Elektrotechniek, Mechatronica of
Industriële Automatisering;
 Je bent gedreven en hebt de wil om verder te komen;
 Je ziet uitdaging in nieuwe systemen en ontwikkelingen om slimmer te
werken;
 Van nature streef je er na om afspraken na te komen zonder de details
uit het oog te verliezen;
 Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek is een pré;

Wij bieden:
Hotraco Group is een sterk groeiende organisatie die jou de mogelijkheid
biedt om mee te groeien. Er wordt volop geïnvesteerd in mensen en
middelen. Je komt in een gemotiveerd team te werken binnen een open en
informeel bedrijf. We bieden goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv en motivatie naar solliciteren@hotraco.com t.a.v. Lian
Achten (HR Manager)

Meer informatie over Hotraco kun je
vinden op www.hotraco.com.

