
 

Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij een: 

Elektromonteur  
 
Als Elektromonteur werk je samen met je collega’s op de afdeling Paneelbouw. Je 
komt te werken in een jong team met hardwerkende mensen met een passie voor 
techniek. In een dynamische omgeving krijg je de mogelijkheid om je specialiseren 
in het vak Paneelbouw. Op onze afdeling worden panelen gebouwd voor de 
agrarische sector. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
• Het 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 bij de Projectleider of Hoofd Paneelbouw; 

• Extra gebruikte materialen meld je bij de Projectleider of Hoofd Paneelbouw. 
 

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

opleiding;  

• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur is een pré; 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig. 
 

Wij bieden: 
Een uitdagende functie waarbij ontwikkeling centraal staat. Je werkt  
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een leuk, enthousiast en 
hecht team (ongeveer 35 collega’s). Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk 
van leeftijd en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van 
de CAO van het Metaalbewerkingsbedrijf.  
 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com. 

 De professionals bij Hotraco Group 
bedenken en ontwikkelen innovatieve 
en kwalitatief hoogstaande 
besturingstechnische oplossingen. 
Samen werken we elke dag weer aan de 
beste besturingstechnische oplossingen 
voor onze klanten wereldwijd binnen de 
markten Agro.  
 
Bij Hotraco werken specialisten die 
uitblinken in hoogstaande technische 
kennis. Er werken bij Hotraco ongeveer 
250 medewerkers. 
 
We zijn op zoek naar mensen die ook 
voor kwaliteit staan, naar nieuwe 
collega’s die zelfstandig op zoek gaan 
naar mogelijkheden om zaken steeds 
slimmer aan te pakken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
 

 

Wil jij je als  
Elektromonteur 
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

