
Vacature 

Maak jij samen met ons de connectie tussen mens en machine digitaal? 

Functioneel consultant  

WiCAM is ontwikkelaar van technische systemen voor de 
plaatbewerkende maakindustrie. Met onze software oplos-
singen op het gebied van calculatie, CAD, CAM, nesting, 
shopfloor en systeem integratie automatiseren wij de werk-
voorbereidingen van onze klanten. In verband met toene-
mende groei van onze activteiten in de Benelux zijn wij ter 
versterking van ons team op zoek naar een functioneel con-
sultant WiCAM CAD/CAM systemen. 

Functie omschrijving 

Als functioneel consultant ben je verantwoordelijk voor het 

technisch installeren, ondersteunen en beheren van de WiCAM software 

applicaties bij onze klanten. Dit houdt in dat je de volgende werkzaamhe-

den mag verwachten: 

• Installeren en in gebruik nemen van onze software producten 

• Opleiden van de gebruikers 

• Verzorgen van trainingsmateriaal 

• Inrichten en in gebruik nemen van configuraties voor industriële 

productietechnieken zoals laser, pons, combi, plasma, autogeen, 

waterjet, plaatmagazijnen, etc. 

• Ondersteuning van klanten via helpdesk, training en consultancy 

• Functioneel specificeren van algemene & klantspecifieke auto-

matiseringsprojecten 
 

Wij bieden 

Naast een lerende en afwisselende werkomgeving binnen een team van 

gedreven vakspecialisten, bieden wij een prima salaris inclusief de bijbeho-

rende componenten. 

 

Interesse? 

Stuur je CV samen met je motivatie naar benelux@wicam.com 

 

Voor meer informatie 

Kijk op www.wicam.com of neem telefonisch contact op met Ronald 

Potter op telefoonnummer 088 021 55 03 

Wij zoeken: 
 

 Technische opleiding WTB of 
Technische Bedrijfskunde 

 

 Enthousiast & creatief in het 
vinden van oplossingen 

 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit  

 

 Goede communicatieve vaardig-
heden in technische projecten 

 

 Bereidheid tot reizen in de Bene-
lux 

 

 Basiskennis van de Duitse taal in 
woord en schrift 

 

 Werkervaring met plaatbewer-
kingsmachines is een pré  
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