
 

Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij een: 

Paneelbouwer (fulltime) 
 
Als Paneelbouwer ben je werkzaam in een team van ongeveer 35 
collega’s. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheid 
krijgt je te specialiseren in paneelbouw of verdelerbouw. Je bouwt 
panelen/verdelers voor zowel de  industrie als de agrarische sector. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het (onder begeleiding) bouwen van schakelpanelen a.d.h.v. een 

schema in onze werkplaats; 

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

 Het opzetten van panelen; 

 Componenten plaatsen en coderen; 

 Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v. een schema; 

 Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven; 

 Paneel gereed melden aan de projectleider of Hoofd Paneelbouw; 

 Extra gebruikte materialen doorgeven aan de projectleider of Hoofd 
Paneelbouw; 

 

Wij vragen: 
 Een afgeronde MBO opleiding in de richting Elektrotechniek of 

vergelijkbare opleiding;  

 Enkele jaren werkervaring als Paneelbouwer; 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je bent accuraat en werkt nauwkeurig; 

 Beheersing van de Engelse taal is een pré; 
 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie waarin ontwikkeling centraal staat, binnen een 

groeiende en veranderende organisatie 

 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:  
solliciteren@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling. 

 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 235 medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 

 

Wil jij je als  
Paneelbouwer 
specialiseren in onze 
tak van sport?  
 
Ben jij op zoek naar 
uitdaging en werk jij 
nauwkeurig? 

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:solliciteren@hotraco.com

