
 

 
 

 

  Ben jij een teamplayer, heb je een winnaarsmentaliteit en hou je van techniek en innovatie?  
  Passen de woorden; betrokken, gedreven, eerlijk en oprecht bij jou? Dan ben jij diegene die wij zoeken om met een uitdagende stage       
  ons team te versterken! Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het professionaliseren van ons bedrijf?  
  Check dan snel onze stagemogelijkheden! 

 Start jouw stage en carrière bij Hotraco 
 
 

 
 
 
 
 

 Hotraco 
We helpen onze klanten wereldwijd hun 
kernprocessen te beheersen en te verbeteren 
door het aanbieden van innovatieve 
automatiseringssystemen. Onze systemen 
leveren betrouwbare informatie waarmee 
onze klanten in staat zijn de beste 
beslissingen te nemen om duurzame 
prestaties te genereren. 
 

Onze oplossingen 
Wij ontwikkelen innovatieve 
automatiseringssystemen die onze klanten 
helpen de beste resultaten te behalen voor 
dier, gewas en mens. Hotraco biedt 
totaaloplossingen voor de veehouderij, 
tuinbouw en gewasbewaring. 
 

Onze productie 
Hotraco heeft een eigen Development Centre 
en Productie Faciliteit waarmee wij  
marktgestuurde oplossingen kunnen leveren 
aan elke klant. Dit maakt ons tot een uiterst 
klantgericht en marktgestuurd bedrijf. 
 

 
 
 

 

 
Wil je meer weten of reageren? 
Graag verwijzen wij naar onze website:  
www.hotraco.com of neem contact op met 
afdeling HRM via  hrm@hotraco.com of 
telefonisch via +3177-3275000. 
 
Jouw CV en motivatiebrief kan je sturen naar: 
hrm@hotraco.com onder vermelding van:  
Stage Hotraco. 

 

Wil jij stage lopen bij de 
Internationale System 
Creator voor de agrarische 
industrie?  
 
Lees dan snel verder! 
 

 

Daarom wil je als stagiair(e) bij Hotraco aan de slag: 
 
Hotraco biedt jou een geschikte manier om het werkveld te verkennen, theorie in de 
praktijk te brengen en inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten.  
Het team van Hotraco bestaat uit een mix van jonge professionals en ervaren 
krachten die samen als team hun krachten bundelen voor het beste resultaat. 
Met hulp van jouw collega’s zet jij een belangrijke en leerzame stap in jouw 
opleidingstraject. 
 

Stageopdrachten beschikbaar op het gebied van: 
 

• Bedrijfskunde 

• Datascience 

• Electronica  

• HAS 

• HEAO 

• ICT 

• Mechatronica 

• (Technical) Software Engineering 
 

Voorwaarden: 
 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau. 

• Flexibele werkuren en thuiswerken is mogelijk. 

• Uiteraard mag je ook zelf inbreng geven aan de werkzaamheden die bij jou 
passen. 

 

Ons aanbod: 
 

• Fijne en leerzame begeleiding in een gezellige werkomgeving. 

• Ruimte voor ambities, persoonlijke groei, uitdaging én ontwikkeling. 

• Afwisseling in jouw werkzaamheden. 

• Een stagevergoeding afhankelijk van opleidingsniveau en leerjaar. 
 
 

Neem contact met ons op indien je meer concrete informatie 
wenst over onze stageopdrachten. 
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