
 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste: 

Systems Engineer (32 - 40 uur) 

 
Over de vacature 
Voor de afdeling ICT zijn wij op zoek naar een gedreven en leergierige collega 
met enige ervaring. Deze werkervaring heb je het liefst opgedaan binnen een 
groot bedrijf. Complexe problemen breng je in kaart en je bedenkt hiervoor een 
oplossing zodat je deze met je collega’s kunt oplossen. Je werkt mee aan een 
lange termijn verbeterplan dat je samen met je team uitrolt binnen onze 
organisatie.  

 
Verdere taken zijn: 

 Je levert ondersteuning bij bedrijfsspecifieke applicaties en werkt 
daarnaast dagelijks met Microsoft 365 (Windows 10, Azure AD, 
Exchange, SharePoint, Office, Teams, Intune). Dit zal een stuk 
inrichting, uitrol en monitoring van activiteiten betreffen. 

 Je hebt een proactieve, adviserende en sturende rol in het beheer, de 
verbetering en doorontwikkeling van de diverse softwareapplicaties. Je 
controleert de voortgang van de afhandeling van meldingen en 
communiceert daarover. Bij complexe incidenten, changes of applicatie 
specifieke vragen schakel je met leveranciers en ICT-partners. Ook 
maak je gebruikershandleidingen en nieuwsberichten om te 
communiceren met gebruikers. 

 Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van diverse 
projecten waarbij je de infrastructuur van Hotraco geschikt maakt voor 
de werkplek van de toekomst; 
 

Wij vragen 
 Hbo werk- en denkniveau. 

 Je beschikt over een brede werkervaring ervaring in ICT, zo heb je onder 
andere kennis van: Microsoft omgevingen, virtualisatie, Cloud, 
Networking, PowerShell, databases, security, Software defined 
infrastructure 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Kennis van één of meerdere van de volgende applicaties is een pré: 
SharePoint, MS Office 365, Intune, Azure, Linux 

 Je neemt ownership en bent een gedreven harde werker 

 Je bent communicatief zeer vaardig en bezit overtuigingskracht 

 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Hotraco Group is een internationaal 
opererende groep van technisch 
hoogstaande bedrijven.  
We zijn een snelgroeiende, 
toonaangevende organisatie die zich 
toelegt op het ontwikkelen en 
produceren van op besturingstechniek 
georiënteerde oplossingen voor de 
agri-, de industrie- en de 
waterbehandelingssector. We 
onderscheiden ons door innovatie, 
kwaliteit en onze hoogstaande 
technische kennis en kennis van de 
sectoren waarin we actief zijn. Bij de 
Hotraco Group werken circa 270 
medewerkers. Onze gedreven 
medewerkers maken het verschil in 
onze organisatie.  

 
Wij bieden: 

 Een uitdagende functie binnen 
een groeiende organisatie die 
volop in beweging is; 

 Een passend 
arbeidsvoorwaardenpakket 
waarbij salaris wordt 
afgestemd op het 
ervaringsniveau; 

 Goede arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO 
Metaalbewerkingsbedrijf. 

 
Wil jij werken bij een groeiende 
organisatie die volop in beweging is? 
Stuur dan je CV met motivatie naar:  
hrm@hotraco.com t.a.v. Thomas van 
der Meer (HR Business Partner).  
 
Meer informatie over de Hotraco Group 
kun je vinden op www.hotraco.com. 
 

 
 

Ben jij een IT beheerder 
die samen met zijn 
collega’s een uitdaging 
niet uit de weg gaat? 

 

Ben jij de 
probleemoplosser die 
altijd met raad en daad 
klaar staat voor ons 
team? 

 

Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

mailto:hrm@hotraco.com

