
 

Vanwege verdere groei zijn wij op zoek naar een: 

Engineer/Calculator 
Vermogenspanelen 
 

 

Je houdt je bezig met het inmeten van Verdeelinrichtingen en met de 
voorbereiding, calculatie en het uitwerken van offertes. Dit met het doel 
zoveel mogelijk opdrachten binnen te halen tegen een rendabele prijs, 
juiste tijdsnormen en de juiste prijsstelling van materiaal. Je verzorgt de 
ontwerpen en ontwikkeling van de panelen en zorgt voor een juiste 
werkvoorbereiding voor de Elektromonteurs.  
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Maken van berekeningen m.b.t. installaties en vervaardigen van 

schetsen en principetekeningen; 

 Specificaties opstellen voor de installatie en de te gebruiken 
componenten; 

 Nieuwe ontwerpen toetsen of deze voldoen aan bestek, regelgeving en 
keuringseisen; 

 Analyseren van gegevens om te komen tot normen voor montagetijden 
en prijzen en het instellen van kengetallen; 

 Je hebt regelmatig overleg met klanten, toeleveranciers, monteurs en 
collega’s van andere afdelingen; 

 Technische ondersteuning geven bij uitvoering van projecten; 
 

Wij vragen: 
 Je bent een echte specialist op het gebied van Verdeelinrichtingen…..  

 Of……….je bent een techneut met een afgeronde Hbo-opleiding die zich 
graag verder wil ontwikkelen; 

 Je bent communicatief sterke en denkt graag mee met de klant, 
productie en organisatie; 

 Het is een pré wanneer je op de hoogte bent van de relevante NEN 
normeringen; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie met binnen een groeiende organisatie; 

 Fijne collega’s en samenwerking binnen de gehele Hotraco Group; 

 Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 

 Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. 
 
Wij nodigen zowel ervaren engineers/calculators uit om te reageren maar 
kunnen ook een opleidingsplek bieden aan een monteur met ervaring in 
verdeelinrichtingen of een HBO starter. 

 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, besturen en 
schakelen van processen en 
machines.  
 
HG Industrial maakt onderdeel uit 
van de Hotraco Group. Bij de Hotraco 
Group werken circa 285 
medewerkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over HG Industrial 
kun je vinden op www.hotraco.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 

Wil jij graag werken bij een 
innovatieve technische 
organisatie met fijne 
collega’s? 

 

Ben jij een echte specialist 
op het gebied van 
Verdeelinrichtingen/ 
Vermogenspanelen? 

 

Of wil jij je verder 
ontwikkelen als engineer? 
 

Solliciteer dan bij ons! 

mailto:solliciteren@hotraco.com

