
 

 

Ons HR team zoekt vanaf februari 2021 een ambitieuze stagiaire die mee gaat werken aan de naamsbekendheid van 
Hotraco:  

Stagiaire HRM 
 
Binnen onze organisatie zijn wij constant vernieuwend bezig ten aanzien van 
product en organisatie. In deze cultuur zoeken wij naar een enthousiaste, 
gedreven en initiatiefrijke stagiair die zich interesseert voor HRM. Je zult deel 
uitmaken van een enthousiast HR team. 
 
Op deze afdeling zul je je bezig houden met de dagelijkse werkzaamheden van 
HRM. Dit zijn o.a. het administratief in orde maken van de indiensttreding van 
nieuwe medewerkers en de uitdiensttreding van medewerkers, 
verzuimbegeleiding van zieke medewerkers, werven van nieuwe medewerkers 
en selecteren van stagiaires. 
 
Verder zijn er altijd nog kleine of grotere opdrachten die lopen op de afdeling. 
Deze opdrachten kunnen bijvoorbeeld het schrijven van een handboek of een 
nieuwe insteek geven aan het wervingsproces.  
 

Wij vragen: 
• Je volgt op dit moment een Hbo-opleiding; 
• Je hebt interesse in zowel HRM als communicatie; 
• Je staat je ‘mannetje’ in onze ‘mannenwereld’;  
• Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus; 
• Je bent praktisch ingesteld en een echte aanpakker;  
• Je bent een enthousiaste, gedreven en initiatiefrijk persoon die snel schakelt 

met alle medewerkers van Hotraco;  
• Je staat stevig in je schoenen en bent in staat kritische vragen te stellen aan 

je teamleden;   
• Veranderingen en vernieuwingen worden door jou gedragen je neemt 

anderen hierin mee. 
 

Wij bieden: 
Een uitdagende stage waarin je je helemaal mag geven. Je kan je bijdragen 
leveren aan verdere groei en professionaliseren van onze organisatie waar 
ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daarnaast ontvang je een 
stagevergoeding, gratis werkfruit en 1x per maand een gezellige vrijmibo. Ons 
kantoor bevindt zich vlakbij treinstation Horst-Sevenum dus we zijn goed 
bereikbaar met het OV!  

 Hotraco Group is een internationaal 
opererende groep van innovatieve en 
technisch hoogstaande bedrijven die 
zich toelegt op systeemontwikkeling en 
systeemintegratie van met name op 
besturingstechniek georiënteerde 
oplossingen. Bij de Hotraco Group 
werken ongeveer 250 medewerkers. 
 
 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en 
groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers 
(HR Officer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 

 

Ben jij gedreven, 
ambitieus en klaar om je 
carrière op te bouwen in 
een internationale 
omgeving?  
 
Pas jij in een 
vernieuwende organisatie 
die volop in ontwikkeling 
is? 
 
Dan ben jij degene waar 
wij naar zoeken! 
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