
  

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een: 

Project Engineer 
Als Project Engineer maak je deel uit van onze engineeringsafdeling. Deze 
afdeling fungeert als transformator voor het vertalen van klantwensen 
naar concrete oplossingen, zodat deze daarna door productie gerealiseerd 
kunnen worden. Je hebt kennis van processen en aantoonbare ervaring bij 
het vertalen van klantwens naar pre-engineering en calculatie. 

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 Het zorgen voor goede en soepele samenwerking met andere 

afdelingen; 

 Je bent eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de systemen en de 
projecten; 

 Wensen en behoeften van de klant duidelijk in beeld brengen, uitvoeren 
van project intake en waar nodig site visit; 

 Evalueren van resultaten site visit en vertalen in functionele 
specificaties en invoeren in configuratie- en calculatie tools; 

 Maken van een zo efficiënt mogelijk elektrotechnische 
installatieontwerp op basis van klant specifieke eisen en wensen; 

 Ontwerpen lay-out, tekenen installaties, calculeren installaties, 
opstellen stuklijst en ontwikkelen materiaalspecificaties voor 
maatwerkprojecten; 

 Uitwerken naar een definitief ontwerp, zorg dragen voor juiste schema’s 
en volledige project-, product- en inkoopspecificaties; 

 Na verkrijgen van opdracht, verstrekken van juiste en volledige 
technische projectdocumentatie inclusief calculatie, tekening, stuklijst 
en materiaalspecificaties. 

Wij vragen: 
 Opleidingsniveau MBO niveau 4 in de richting van Elektrotechniek of 

Mechatronica. HBO niveau is een pré;  

 Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

 Je bent gedreven en hebt de wil om verder te komen; 

 Je bent communicatief vaardig, zowel in de interne- als externe 
communicatie; 

 Je werkt deskundig en nauwkeurig; 

 Een klantgerichte houding waarbij de wens van de klant centraal staat; 

 Je houdt overzicht en bedenkt creatieve technische oplossingen; 

 Je werkt graag samen met je collega’s en wanneer nodig werk je ook 
zelfstandig. 

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 ervaring) 
met prima secundaire arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het 
Metaalbewerkingsbedrijf. Daarnaast is tijds- en plaats onafhankelijk 
werken bespreekbaar. 
 
 
 

 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 en Industrie.  
 
Bij het groeiende 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. 
 
 
Stuur jouw sollicitatie naar 
hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de 
Swart. 

 

Ben jij op zoek naar een  
verantwoordelijke baan 
in de techniek? 

 

Beschik jij over een 
proactieve en 
oplossingsgerichte 
instelling? 

 

Dan zoeken wij naar 
jou! 
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