
 

  

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een: 

Elektromonteur 
Verdeelinrichtingen  
 
Als Elektromonteur verdeelinrichtingen ben je werkzaam in een 
dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd 
werk te doen. Je werkt voor een sterk innoverend en ontwikkelend 
marktsegment, waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. 
Je bouwt zowel kleine als grote verdeelinrichtingen (tot 6500 ampère!) 
voor diverse klanten. Hierbij is jouw technisch inzicht en creativiteit van 
cruciaal belang om tot een goed eindresultaat te komen. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het zelfstandig bouwen van verdeelinrichtingen a.d.h.v. een schema; 

 Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v. de verdeelinrichting; 

 Het opzetten van verdeelinrichtingen; 

 Componenten plaatsen en coderen; 

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

 Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven. 
 

Wij vragen: 
 Een afgeronde MBO elektrotechniek opleiding of vergelijkbare 

opleiding; 

 Meerdere jaren werkervaring als monteur verdeelinrichtingen; 

 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 waarbij ontwikkeling centraal staat. Je werkt  
samen binnen het netwerk van de Hotraco Group in een leuk, enthousiast 
en hecht team. Ook ontvang je een goed salaris (afhankelijk van leeftijd en 
ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO 
van het Metaalbewerkingsbedrijf. Ook vanuit huis werken behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
 
Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de 
Swart (HR manager). 

 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 heeft 
jarenlange ervaring en specifieke en 
specialistische kennis als het gaat 
om installaties en projecten met 
onder meer vermogenspanelen, 
besturingskasten, 
machinebesturingen, software 
applicaties, remote service, 
bedrijfsinstallaties, algemene licht- 
en krachtinstallaties. 
 
Bij Hotraco Group werken circa 250 
medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Meer informatie over HG Industrial 
kun je vinden op www.hg-
industrial.nl. 
 
 

 

Heb jij ervaring in de 
elektrotechniek? 

 

Ga jij samen met ons 
team 
verdeelinrichtingen tot 
6500 ampère bouwen? 

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:hrm@hotraco.com

