
 
   Ter versterking van ons team HR zoeken wij een: 

  HR Business Partner (0,8-1,0 FTE) 
 

 
 

Responsibilities: 
 

• Market analysis, awareness and monitoring of developments and trends 
(with focus on the Asian market) 

• Offering and promoting Hotraco products by acting as a “trusted advisor” to 
our customers, understanding their pains and satisfying their needs  

• Efficiently achieving the agreed financial targets by maintaining a solid 
relationship with existing customers and acquiring new ones 

• Identifying opportunities and translating them into proposals to solve 
customers’ needs and market demands 

• Frequent travelling within the Asian region, and other markets when required 

• Additional responsibilities will apply depending on the evolving needs of the 
business 
 

Skills and Abilities: 
 

• Bachelor-level degree or equivalent education, and/or relevant international 
work experience in the pig industry 

• Excellent English verbal and written communication skills 

• Knowledge of any Asian language and/or the Asian market is an advantage 

• Ability to build lasting relationships with customers 

• Analytic, organized, goal-oriented and result-driven mindset 
 

We Offer: 
 

• A challenging role in a fast growing international company 

• Training and personal development opportunities 

• Competitive and multidisciplinary work environment 

• Flexible working hours 
 

 
 
 
 

 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. 
 
 

 
 
Informatie? 
Graag verwijzen wij naar onze website  
www.hotraco.com of neem contact op met 
Tom Dentener via t.dentener@hotraco.com 
of telefonisch via +3177-3275000. 
 
Interesse? 
Stuur dan je CV en motivatie naar 
hrm@hotraco.com onder vermelding van:  
HR Business Partner. 

s 

 
 

Ben jij die ervaren HR 
Business Partner met een 
hands-on mentaliteit die 
energie krijgt van een 
dynamische omgeving? 

Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 

In deze functie ben jij de sparringpartner en vraagbaak voor medewerkers en 
leidinggevenden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast initieer 
en ondersteun je (veranderings)processen. Jij bent medeverantwoordelijk voor het 
professionaliseren en onderscheidend maken van de afdeling HR en bijbehorende 
processen. 

 
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
• Het ondersteunen van MT-leden, leidinggevenden en medewerkers middels 

gevraagd en ongevraagd advies geven dat zich kenmerkt door betrokkenheid, 
creativiteit en lef; 

• Het bewaken van de instroom van kwalitatief hoogstaande professionals d.m.v. 
innovatieve wervingstechnieken en -kanalen; 

• Het opzetten en implementeren van onderscheidende employee benefits die 
groot-regionaal en internationaal competitief zijn; 

• Het opzetten, implementeren en uitvoeren van HR-sleutelprocessen; 

• Het bewaken en rapporteren van HR-KPI’s zodanig dat het volledige beleid van 
Hotraco kan worden ondersteund en geoptimaliseerd. 

 
Wij vragen: 
• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;  

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal;  

• Afgeronde HBO opleiding HRM; 

• Ervaring met opzetten van beoordelingscyclus is een pré; 

• Je kunt makkelijk schakelen tussen diverse lagen binnen de organisatie en 
adviseren aan (hoger) management; 

• Jij werkt secuur en gestructureerd en hebt een goede kennis van MS Office en  
HR-administratieve processen;  

• Een hands-on mentaliteit waarbij jij het geen probleem vindt om op de afdeling 
bij te springen bij diverse taken. 

 
Wij bieden: 
• Een prettige informele werksfeer in een hecht team; 

• De mogelijkheid om deels thuis te werken; 

• Een marktconform salaris passend bij ervaring en functie; 

• Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Metaalbewerkingsbedrijf met onder 
andere 25 vakantiedagen én 13 Adv-dagen per jaar op fulltimebasis; 

• Een 32- tot 40-urige werkweek; 

• Uitstekende pensioenregeling. 
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