
 

 
 

 

      Wij zoeken een enthousiaste, klantvriendelijke en ambitieuze:  

   Commercieel Medewerk(st)er Verkoop Binnendienst 
 
 
 
 
 
 

 Hotraco 
We helpen onze klanten wereldwijd hun 
kernprocessen te beheersen en te verbeteren 
door het aanbieden van innovatieve 
automatiseringssystemen. Onze systemen 
leveren betrouwbare informatie waarmee 
onze klanten in staat zijn de beste 
beslissingen te nemen om duurzame 
prestaties te genereren. 
 

Onze oplossingen 
Wij ontwikkelen innovatieve 
automatiseringssystemen die onze klanten 
helpen de beste resultaten te behalen voor 
dier, gewas en mens. Hotraco biedt 
totaaloplossingen voor de veehouderij, 
tuinbouw en gewasbewaring. 
 

Onze productie 
Hotraco heeft een eigen Development Centre 
en Productie Faciliteit waarmee wij  
marktgestuurde oplossingen kunnen leveren 
aan elke klant. Dit maakt ons tot een uiterst 
klantgericht en marktgestuurd bedrijf. 
 
 

 
 
 

Wil je meer weten of reageren? 
Graag verwijzen wij naar onze website  
www.hotraco.com of neem contact op met 
de afdeling HR via hrm@hotraco.com of 
telefonisch via +3177-3275000. 
 
Jouw CV en motivatiebrief kan je sturen naar 
hrm@hotraco.com onder vermelding van: 
Commercieel Medewerk(st)er Verkoop 
Binnendienst. 

 

Ben jij doelgericht, werk je 
nauwkeurig en verlies jij 
het klantbelang niet uit het 
oog? 
 
Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 

 

Daarom wil je in deze functie bij Hotraco werken: 
 
Binnen onze organisatie zijn wij constant vernieuwend bezig ten aanzien van product 
en organisatie. In deze dynamische omgeving zijn wij op zoek naar een enthousiaste, 
gedreven en initiatiefrijke Commercieel Medewerk(st)er Verkoop Binnendienst.  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een efficiënte en doeltreffende 
verwerking van orders van zowel nationale als internationale klanten.  
 
Wij zoeken een commercieel ingestelde collega die het klantenbelang niet uit het 
oog verliest. Daarnaast ben je doelgericht en werk je nauwkeurig. Je krijgt er energie 
van om contact te hebben met klanten en collega’s vanuit alle hoeken van de 
organisatie. Administratieve werkzaamheden zoals het invoeren en verwerken van 
orders, het sturen van orderbevestigingen en bestellingen doen gaan jou goed af.  

 
Wij vragen: 
 

• Een afgeronde MBO opleiding in administratieve / commerciële richting of de 
nodige ervaring in het vakgebied. 

• Communicatief vaardig in Nederlands, Engels en Duits. 

• Ervaring met Exact is een pré. 

• Affiniteit met de agrarische-technische sector is een pré. 

• Klant-, service- en oplossingsgericht. 

• Doorzettingsvermogen en stressbestendig. 

• Je staat sterk in je schoenen. 

• Je bent een enthousiaste, gedreven en initiatiefrijk persoon die snel schakelt 
met alle medewerkers van Hotraco. 

• Veranderingen en vernieuwingen worden door jou gedragen je neemt anderen 
hierin mee. 
 

Wij bieden: 
 

• Een marktconform salaris passend bij ervaring en functie. 

• Een 40-urige werkweek. 

• Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 
vakantiedagen én 13 Adv-dagen.  

• Uitstekende pensioenregeling. 

• Professionele ontwikkelingsmogelijkheden. 
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