
 

 Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een: 

(Senior) Hardware Engineer (E) 
 
“We zoeken kartrekkers die vooruit kijken en meedenken over onze 
mensen en middelen. Voor getalenteerde mensen liggen hier mooie 
kansen om zichzelf en het bedrijf verder te ontwikkelen.” 
 
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar concrete industriële 
oplossingen en sta je tevens in contact met de klant. Je fungeert als 
eindverantwoordelijke voor het ontwerp van de hardware systemen en 
besturingskasten.  
Deze informatie vertaal naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, 
kast lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten.  
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Je verzamelt de juiste informatie uit verschillende bronnen; 

 In samenwerking met andere afdelingen en collega’s kom jij tot een 
kwalitatief hoogstaand resultaat; 

 Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van onze 
schakelkasten; 

 Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt het overzicht. 
 

Wij vragen: 
 Opleidingsniveau HBO in passende richting en min. 5 jaar 

werkervaring;  

 Kennis van E-Plan systemen en veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 
60204; 

 (Basis)kennis van software zoals Siemens is een pré; 

 Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek is een pré; 

 Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en je beschikt over 
goede communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 Je bent creatief, hebt plezier in je werk en ‘afspraak = afspraak’ is een 
belangrijke waarde voor jou. 

 

Wij bieden: 
 Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco Group;  

 Een professioneel, gezellig en hecht team; 

 Diverse doorgroeimogelijkheden; 

 Elke dag vers fruit; 

 Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. 
 

 HG Industrial maakt deel uit van de 
Hotraco Group en is al ruim 30 jaar 
een toeleverancier voor de 
industriële klant. Kerntaak daarbij is 
het ontwerpen en produceren van 
klant specifieke oplossingen op het 
gebied van regelen, besturen en 
schakelen van processen en 
machines. HG Industrial heeft 
jarenlange ervaring en specifieke en 
specialistische kennis als het gaat 
om installaties en projecten met 
onder meer vermogenspanelen, 
besturingskasten, 
machinebesturingen, software 
applicaties, remote service, 
bedrijfsinstallaties, algemene licht- 
en krachtinstallaties.  
 
HG Industrial maakt onderdeel uit 
van de Hotraco Group. Bij de Hotraco 
Group werken circa 300 
medewerkers.  
 
 
 
 

 
Meer informatie over HG Industrial 
kun je vinden op www.hg-
industrial.nl 
 
 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR 
afdeling. 

 

Ben jij op zoek naar een  
verantwoordelijke en 
uitdagende baan in de 
techniek? 

 

Beschik jij over een pro-
actieve, positieve en 
oplossingsgerichte 
instelling? 

 

Dan zoeken wij naar 
jou! 

 

mailto:hrm@hotraco.com

