
 

  

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

Test Engineer 
 
In deze functie wordt jij verantwoordelijk gehouden voor het functioneel 
en technisch testen van producten. Als Test Engineer zorg je ervoor dat de 
software vrij is van defecten teneinde van het opleveren van 
hoogwaardige producten. De Test Engineer neemt hierbij het 
eigenaarschap over alle activiteiten die nodig zijn om deze hoge 
kwaliteitstandaard te valideren. 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het schrijven van product testplannen  

 Automatiseren van deze tests op basis van moderne frameworks en 
oplossingen 

 Het opzetten van een (automatische) teststraat op basis van een 
afgestemd testplan 

 Software ontwikkelaars betrekken bij het continue verbeterproces 

 Proactief coördineren en uitvoeren van testgevallen, controles en 
onderzoeken 

 Het beoordelen van de testresultaten en registreren van bevindingen 
 
 

Wij vragen: 
 Afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van ICT of 

Electrotechniek  

 Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare rol 

 Ervaring met regelsystemen en de agrarische sector is een pré  

 Communicatief vaardig in woord en geschrift 

 Jij bent een teamplayer en een pragmatische perfectionist 
 

 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling centraal staat;  

 Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van Hotraco Group; 

 Prettige werksfeer in een hecht team. 

 Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. 
 
 
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 Test Engineer 

 

Ga jij ervoor zorgen dat 
onze software vrij is van 
defecten? 

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:hrm@hotraco.com

