
 

  

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Requirements Engineer.: 

Requirements Engineer  
 
Als Requirements Engineer schrijf je heldere ondubbelzinnige functionele 
en non functionele specificaties die door hardware en software engineers 
kunnen worden gebruikt om een product te realiseren. Jij gaat ervoor 
zorgen dat deze specificaties getoetst zijn met de verantwoordelijke 
product manager en product specialist. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor 
het vastleggen van de specificaties in de door Hotraco gekozen informatie 
systemen. 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het schrijven van ondubbelzinnige functionele en non functionele 

specificaties 

 Het met de product manager wegen van de business value van 
features 

 Het structureren van de functionele en non functioneel werkpakketten 

 Het begeleiden van het ontwikkeltraject in de rol van Requirement 
Engineer 

 Het beheren van de product en ontwikkelbacklog 
 

Wij vragen: 
 Afgerond HBO of WO opleiding 

 Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  

 Uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden  

 Jij kunt adviseren op de gevraagde momenten 

 Jij gaat planmatig te werk 
 

Wij bieden: 
 Een marktconform maandsalaris 

 Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling centraal staat;  

 Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van Hotraco Group; 

 Prettige werksfeer in een hecht team. 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 
waaronder 25 vrije dagen en 13 adv dagen bij een fulltime 
dienstverband. 

 
 
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). 

 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- en de 
industriesector. We onderscheiden 
ons door innovatie, kwaliteit en onze 
hoogstaande technische kennis van 
de sectoren waarin we actief zijn.  
 
Bij de Hotraco Group werken circa 
250 medewerkers en in het Hotraco 
Development Center (R&D) circa 25 
personen. Onze gedreven 
medewerkers maken het verschil in 
onze organisatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.Hotraco.com. 
 
 

 

Heb jij al ruime ervaring 
als informatie analist?  

 

Ben jij gepassioneerd 
over alles wat te maken 
heeft met specificaties 
schrijven?  

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:hrm@hotraco.com

