
  

Ter versterking van ons R&D team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste: 

Full Stack Designer(fulltime) 
 
Als Full-Stack Designer dek je het hele spectrum af van UX-research, UI-
design, Interactie-design en Front-End-development. We zoeken een 
creatieve geest die de wensen van onze klant goed kan interpreteren, zich 
kan verplaatsen in de eindgebruiker, kan denken in user-interactie én 
attractieve vormgeving, en die ook nog eens de kwaliteiten bezit om het 
ontwerp daadwerkelijk te implementeren. De werkverdeling zal ongeveer 
50-50 zijn (ontwerp-realisatie). 
 
In de ontwerp-fase maak je gebruik van Adobe-XD om via prototypes een 
vroege terugkoppeling van onze stakeholders te krijgen. De realisatie 
vindt plaats in HTML5, CSS, TypeScript en Angular/Ionic. 
Je gaat samenwerken met collega’s in ons Applicatie Team die ook 
(legacy) applicaties ontwerpen in C#/WPF, C++/Qt en Java, maar jouw 
focus zal liggen op web-design. 
Naast bedieningsapplicaties voor onze computers zien we langzaam een 
verschuiving optreden naar Dashboard applicaties in een BI/Cloud 
context. Kennis daarvan is dan ook een pré. 
 
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten en behalen 
daarmee gezamenlijk een optimaal resultaat. We zoeken daarom 
gemotiveerde vakmensen met kennis, kunde en durf, iemand die ernaar 
streeft om zichzelf, collega’s, het ontwerp én het eindproduct naar een 
hoger niveau te tillen. 
 

Wij vragen: 
 Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma; 

 Je bent door je analytische vermogen in staat om complexe 
vraagstukken op te lossen, je bent creatief en denkt oplossings- en 
resultaatgericht; 

 Klanten werken graag met jou vanwege je communicatieve 
vaardigheden en klantgerichte houding; 

 Je hebt kennis van hierboven genoemde talen en frameworks; 

 Kennis van BI & Analytics is een pré; 

 Je communiceert vloeiend in het Nederlands en Engels; 

 Je werkt graag in teamverband maar kunt ook zelfstandig perfect uit de 
voeten. 

 

Wij bieden: 
 Een marktconform maandsalaris; 

 Uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur; 

 Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group; 

 Prettige werksfeer en een hecht team; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. 
 

 Hotraco Group is een internationaal 
opererende groep van technisch 
hoogstaande bedrijven.  
We zijn een snelgroeiende, 
toonaangevende organisatie die zich 
toelegt op het ontwikkelen en 
produceren van op 
besturingstechniek georiënteerde 
oplossingen voor de agri-, de 
industrie- en de 
waterbehandelingssector. We 
onderscheiden ons door innovatie, 
kwaliteit en onze hoogstaande 
technische kennis van de sectoren 
waarin we actief zijn. Bij de Hotraco 
Group werken circa 275 
medewerkers en in het Hotraco 
Development Center (R&D) circa 25 
personen. Onze gedreven 
medewerkers maken het verschil in 
onze organisatie.  
 
 
 
 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en 
groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de 
Swart (HR Manager) 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco Group 
kun je vinden op www.hotraco.com. 
 
 
 
 

 

Ben jij gepassioneerd 

over alles wat te maken 

heeft met applicaties en 

gebruikers? 

 

Wil je een uitdagende 

baan en een bijdrage 

leveren aan onze 

internationale 

groeiambities?  

 

Reageer dan nu! 

mailto:hrm@hotraco.com

