
 

 Ter uitbreiding van onze buitendienst zoeken wij een: 

Industrieel Monteur Buitendienst  
 
Als Industrieel Monteur Buitendienst is geen week hetzelfde. ’s Morgens 
ben je bijvoorbeeld bezig met een inbedrijfstelling of het vervangen van 
een defect onderdeel, terwijl je ‘middags zomaar gebeld kan worden 
omdat er bij een klant een installatie of machine stilstaat. Jouw 
klantgerichtheid zorgt ervoor dat jij direct in de auto springt om naar de 
volgende klus te gaan! 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het verrichten van montage- reparatie en onderhoudswerkzaamheden 

op locatie; 

 Het voorbereiden en controleren van de staat van onderhoud; 

 Werkzaamheden uitvoeren aan elektrotechnische installaties en het 
correct vullen van opdrachtbonnen; 

 Ondersteuning bieden aan collega’s en werkt op een fijne manier 
samen; 

 Je zorgt voor een veilige werkomgeving en overlegt op prettige wijze 
met collega’s en leidinggevende; 

 Het up-to-date houden van kennis van jouw vakgebied. 
 

Functie-eisen: 
 Een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde, mechatronica of een andere passende richting;  

 Je hebt (meerdere jaren) ervaring in een soortgelijke functie; 

 De drive om gevarieerd bezig te zijn op locaties van de klant; 

 Een flexibele houding want je draait mee in ons consignatierooster; 

 Goede communicatievaardigheden voor optimaal contact met klanten, 
opdrachtgevers en collega’s; 

 Je kunt technische tekeningen en schema’s lezen en interpreteren. 
 

Wij bieden: 
Een functie met waardering waarbij je de uitdaging vindt die je zoekt. 
Je hebt uitzicht op doorgroeimogelijkheden én een vaste aanstelling! Ook 
ontvang je een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden op 
grond van de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf. Je werkt samen met 
een leuk, enthousiast team waarmee je regelmatig overleg voert. 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling. 

 HG Industrial maakt deel uit van de 
Hotraco Group en is al ruim 30 jaar 
een toeleverancier voor de 
industriële klant. Kerntaak daarbij is 
het ontwerpen en produceren van 
klant specifieke oplossingen op het 
gebied van regelen, automatiseren, 
besturen en schakelen van 
processen en machines. HG 
Industrial heeft jarenlange ervaring 
en specifieke en specialistische 
kennis als het gaat om installaties en 
projecten  in de automatisering met 
onder meer vermogenspanelen, 
besturingskasten, 
machinebesturingen, software 
applicaties, remote service 
algemene licht- en krachtinstallaties, 
bedrijfsinstallaties en dergelijke. 
Bij de Hotraco Group werken circa 
235 medewerkers.  
 
 
Meer informatie over HG Industrial 
kun je vinden op  
www.hotraco-group.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Houd jij van de 
combinatie tussen  de 
techniek en het contact 
met de klant?  
 
Werk jij graag op 
verschillende locaties? 

 

Reageer dan snel op 
deze uitdagende 
vacature! 
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