
 

  
   Vanwege uitbreiding van ons Engineering team in Hegelsom zijn wij op zoek naar een:  

 Junior Hardware Engineer  
 

In de functie van Junior Hardware Engineer werk je, aan de hand van technische 
specificaties, een schemapakket uit met als doel het vertalen van de klantwens 
naar een concrete en werkbare oplossing. 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
• Zelfstandig ontwerpen van elektrotechnische schema’s; 

• Zelfstandig uitwerken van maatvoeringen, doorsneden en detailtekeningen in 
2D en 3D kast lay-outs; 

• Detail engineering ten behoeve van draadconfectie; 

• Verwerken van revisies in het schemapakket; 

• Maken van werkinstructies ten behoeve van onder andere Productie; 

• Afstemming met onder andere werkvoorbereiders en projectleiders; 

• Deelnemen aan projectoverleg met onder andere de afdeling Sales. 
 
 

Wij vragen: 
• Afgeronde MBO opleiding in de richting van bijvoorbeeld Mechatronica, 

Elektrotechniek of Industriële Automatisering; 

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een technische omgeving; 

• Ervaring met het werken met ePlan en ePlan ProPanel is een pré; 

• Ervaring met het werken in Excel is een pré; 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschift in de Nederlandse 
taal; 

• Engels en Duits goed kunnen lezen vanwege specificaties en werkinstructies. 
 
 

Wij bieden: 
• Een uitdagende job binnen een sterk groeiend Internationaal bedrijf; 

• Opleiding- en doorgroeimogelijkheden; 

• Multidisciplinaire omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng; 

• Prettige werksfeer in een hecht team; 

• Een aantrekkelijk salaris passend bij ervaring en functie; 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 
vakantiedagen én 13 ADV dagen op fulltimebasis. 

 Hotraco is in 45 jaar tijd uitgegroeid tot 
een wereldspeler op het gebied van 
regeltechnieken en automatisering voor 
klanten afkomstig uit de agrarische 
industrie.  
 
Hotraco ontwikkelt, produceert en 
verkoopt innovatieve 
automatiseringssystemen waarmee de 
klant haar processen kan beheersen en 
verbeteren.  
 
Daarnaast leveren deze systemen 
betrouwbare informatie waarmee onze 
klanten in staat zijn de beste 
beslissingen te nemen om duurzame 
prestaties te genereren.  
 
Met een wereldwijd netwerk van 
dealers, installateurs en verkooppunten 
garanderen wij onze klanten een 
wereldwijde support. 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over Hotraco kun je 
vinden op www.hotraco.com. 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze functie 
kun je contact opnemen met Luuk 
Hanssen via l.hanssen@hotraco.com of 
door te bellen naar 077-3275000. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV met motivatie naar 
hrm@hotraco.com onder vermelding 
van: Junior Hardware Engineer.  

 

 

Wil jij werken bij de 
Internationale System 
Creator voor de agrarische 
industrie? 

 

Wil jij in een gezellig, jong 
en talentvol team 
werken? 

 

Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
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