
 

 

Ter uitbreiding van het team zoeken wij een enthousiaste student: 

Oproepkracht 
Wij zijn op zoek naar een oproepkracht die ons team komt ondersteunen 
op onze afdeling Logistiek. Je werkt samen met de collega’s aan de in- op 
en uitslag van onze producten. Dit doe je door het uitpakken van binnen 
gekomen producten en deze op de juiste plek te verzamelen. Daarnaast 
help je met het picken van orders.  
Je hebt hiervoor geen ervaring nodig, want alles is te leren! Het is dan ook 
belangrijk dat je gemotiveerd en leergierig bent. 
 

Profiel geschikte kandidaat: 
 Je bent een aantal uren per week beschikbaar en we kijken samen naar 

een passend werkrooster (naast je opleiding bijvoorbeeld); 

 Je bent in de schoolvakanties beschikbaar. Ook deze planning en aantal 
uren is in overleg; 

 Je vindt het leuk om samen te werken in een team; 

 Je kunt nauwkeurig werken; 

 Je bent leergierig en vindt het leuk om kennis te maken met de 
logistieke omgeving van Hotraco. 

 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie binnen een groeiende organisatie; 

 Prettige werksfeer in een hecht team; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Metaal- 
bewerkingsbedrijf; 

 Een salaris passend bij de functie en jouw ervaring.  
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com, t.a.v. afdeling HR. 

 De professionals bij Hotraco Group 
bedenken en ontwikkelen 
innovatieve en kwalitatief 
hoogstaande besturingstechnische 
oplossingen. Samen werken we elke 
dag weer aan de beste 
besturingstechnische oplossingen 
voor onze klanten wereldwijd binnen 
de markten Agro en Industrie.  
 
Bij Hotraco werken specialisten die 
uitblinken in hoogstaande 
technische kennis. Er werken bij 
Hotraco ongeveer 230 
medewerkers. 
 
We zijn op zoek naar mensen die 
ook voor kwaliteit staan, naar 
nieuwe collega’s die zelfstandig op 
zoek gaan naar mogelijkheden om 
zaken steeds slimmer aan te 
pakken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 

 

Wil jij in je vrije tijd een 
extraatje verdienen? 

 

Ben jij doordeweeks een 
aantal uren beschikbaar 
en in de 
schoolvakanties? 

 

Hou jij van aanpakken? 

 

 


