
 

Vanwege verdere groei zijn wij op zoek naar een: 

Trainee Engineering Mechatronica 
 
 

 

Als Trainee Engineering ontwikkelen we jou verder tot een vak volwassen 
professional binnen de Elektrotechniek.  Tijdens het traineeship krijg je een 
kijkje in de keuken van het bedrijf. Je werkt op verschillende afdelingen en 
komt zo te weten op welke plek jij het beste tot je recht komt. Tijdens de 
rondgang door het bedrijf brengen ervaren collega's je de benodigde 
(technische) kennis bij.   Je leert van onze ervaren software engineers 
maatwerk besturingen voor onze klanten te programmeren en onze 
hardware engineers leren jou een project te plannen en uit te tekenen. De 
functies waar je als trainee in kan stromen zijn verschillend: van engineer 
tot werkvoorbereider, van projectleider tot programmeur. 
 
 

Wij vragen: 
 Je hebt recent een HBO opleiding richting Elektrotechniek, 

Mechatronica of Werktuigbouwkunde afgerond of je wil je HBO 
opleiding in een duaaltraject gaan behalen; 

 Je bent ambitieus en gedreven; 

 Je bent communicatief sterk en kan met alle lagen in de organisatie 
effectief communiceren; 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 

 
Wij bieden: 
 Een kans op een mooie carrièrestart; 

 uitdagende functie met binnen een groeiende organisatie; 

 Een 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. Kim Scheepers (HR Officer) 
 
 
 
 
 

 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-, de 
industrie- en de 
waterbehandelingssector.  
 
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. Onze gedreven 
medewerkers maken het verschil in 
onze organisatie! 
 
Neem een kijkje op onze website: 
 
www.hotraco.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ben jij (bijna) 
afgestudeerd aan HBO 
mechatronica of 
vergelijkbaar en wil je 
werken bij een 
innovatieve technische 
organisatie? 

 

Wij bieden jou een mooie 
opleidingsplek waarin je 
wordt opgeleid tot 
bijvoorbeeld Engineer, 
Calculator of 
Projectleider. 

mailto:solliciteren@hotraco.com
http://www.hotraco.com/

