
 

Ter uitbreiding van ons team Paneelbouw zoeken wij een: 

Leerling Monteurs Elektrotechniek  
(BBL niveau 2, 3 of 4) 
 
 
 
Wil jij je graag (verder) ontwikkelen in de Elektrotechniek? Bij de Hotraco 
Group is het mogelijk om alles over het vak Paneelbouw te leren én geld te 
verdienen! Als Leerling Monteur ga je één dag of avond per week naar 
school om de theorie onder de knie te krijgen. Deze kennis kun je 
vervolgens inzetten tijdens de werkdagen. Je leert de kneepjes van het 
vak door samen met je collega’s te werken.  
Afhankelijk van het opleidingsniveau waarmee je start, duurt je opleiding 
circa 2 jaar. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het (onder begeleiding) bouwen van schakelpanelen aan de hand van 

een schema; 

 Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. het paneel; 

 Het opzetten van panelen en het plaatsen en coderen van 
componenten; 

 Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema en je geeft 
eventuele wijzigingen door aan de tekenaar; 

 Je communiceer met collega’s en Hoofd Paneelbouw over de voortgang 
van je werkzaamheden. 

 

Wij vragen: 
 Een afgeronde VMBO-opleiding of je bent al bezig met een MBO 

opleiding in een passende richting (bijvoorbeeld Elektrotechniek);  

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je bent accuraat en werkt nauwkeurig; 

 Je bent leergierig en hebt de drive om een echte vakman/vrouw te 
worden. 

 

Wij bieden: 
Een functie met een fulltime salaris waarbij je MBO studie volledig 
vergoed wordt door ons. Je hebt uitzicht op ontwikkelingsmogelijkheden 
én een vast dienstverband! Naast een goed salaris, heb je prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het 
Metaalbewerkingsbedrijf. Je werkt samen met een leuk, enthousiast en 
hecht team die jou begeleiden in jouw ontwikkeling. 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
solliciteren@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling. 

 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 235 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 werken en 
tegelijkertijd je MBO 
opleiding afronden?  
 
Hotraco betaalt jouw 
MBO opleiding en leert 
je het vak van 
Elektrotechnische 
Paneelbouw! 

 

Interesse? 
Reageer dan snel! 

mailto:solliciteren@hotraco.com

