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CAD/CAM-engineer / projectleider 
 
Bemet International B.V. levert CAD/CAM, ERP en APM-softwareoplossingen, van offerteaanvraag tot aan de 
factuur, aan zo’n 1000 productiebedrijven in ruim 20 landen. Wij zijn daarmee de toonaangevende 
leverancier van klantgerichte procesoplossingen middels praktijkgerichte standaardsoftware en deskundig 
maatadvies voor bedrijven die producten maken. Hoofdzakelijk in de metaal-, kunststof- en houtindustrie. 
 
Bemet levert CAD/CAM-pakketten en diensten aan de maakindustrie. Het gaat om: 

• TopSolid producten van Missler  
• TopSolid’Wood, de volledige integratie tussen CAD en CAM voor houtbewerkende productiebedrijven 
• DNC-producten van Quinx 
• APM+ (Advanced Production Management)  

 
Voor ons team met engineers dat verantwoordelijk is voor de CAD/CAM-software, zijn we op zoek naar 
versterking in de vorm van een: 
 

CAD/CAM-engineer / projectleider m/v 
 
De persoon die wij zoeken heeft een grote affiniteit met productiebedrijven en met machines. Hij/zij snapt 
erg goed hoe design en werkvoorbereiding samenhangen. Daarnaast maakt de CAD/CAM-engineer de 
benodigde postprocessoren. Niet de software staat voor deze persoon centraal, maar het proces, de 
uitdaging en de oplossing. Het moet voor hem/haar productietechnisch kloppen.  
 
In deze rol ben je adviseur, programmeur en accountmanager tegelijk. Je wilt de behoeften van de klant 
begrijpen. Je helpt hem zijn proces en zijn machine(-s) te optimaliseren en je zorgt ervoor dat hij sneller, 
beter en goedkoper kan produceren. Je installeert software bij klanten, geeft trainingen, je programmeert en 
je ondersteunt. Kortom, je zorgt ervoor dat de klanten van Bemet de software efficiënt en optimaal 
toepassen en dat zij zelf een ambassadeur worden van de Bemet producten en diensten. 
 
Er wordt projectmatig gewerkt waarbij de CAD/CAM-engineer als projectleider optreedt en verantwoordelijk 
is voor een goede implementatie. De engineer biedt ook telefonische ondersteuning aan de gebruikers en 
geeft eventuele fouten door aan de leveranciers en ontwikkelaars. 
 
Als CAD/CAM-engineer ben je regelmatig nauw betrokken bij het verkooptraject en bied je (technische) 
ondersteuning aan de accountmanagers. Gemiddeld genomen ben je 3 tot 4 dagen per week bij de klant. 
 
Werkzaamheden 

• Implementatie/installatie van de software en bewaking/rapportage hiervan 
• Begeleiding bij het programmeren op locatie 
• Postprocessoren schrijven en testen 
• Het geven van trainingen 
• Het schrijven en bijwerken van documentatie en handleidingen 
• Telefonische helpdesk 
• Demonstraties/workshops 
• Het ondersteunen en begeleiden van accountmanagers in verkooptrajecten 
• Ondersteuning op beurzen 
• Het verzorgen van benchmarks 
• Het maken van demomateriaal 
• Communicatie met leveranciers (CAD/CAM, machines etc.) 
• Het volgen van producttrainingen (hoofdzakelijk in werktijd) 
• Overige werkzaamheden zowel op kantoor als op locatie 
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Functievereisten 

• Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal 
• HBO werktuigbouwkunde of gelijkwaardig 
• Sterke interesse in techniek en computertoepassingen 
• Ervaring en/of affiniteit met CAM-systemen en CNC-programmering (Edgecam, Hypermill etc.) 
• Geldig rijbewijs B 

 
Wij bieden 
Een verantwoordelijke, brede functie bij een pragmatisch bedrijf met zo’n 60 collega’s (in Nederland). Een 
bedrijf dat zich kenmerkt door teamspirit en een informele werksfeer in een technologische omgeving met 
veel aandacht voor het hoogwaardig ondersteunen van de klant. Op www.bemet.nl vind je meer over het 
bedrijf, de producten en de klanten. 
 
Je werkt zeer zelfstandig. Uiteraard wordt jouw inzet beloond met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Ook zijn er volop opleidingsmogelijkheden.  
 
Waarom werken bij Bemet International 
Bemet is een platte organisatie met een informele sfeer en regelmatige interactie tussen 
softwareontwikkeling, consultancy, marketing en accountmanagement. Zelfstandig (samen)werken en 
proactief, flexibel en positief communiceren met klanten en collega’s vinden we zeer belangrijk. Evenals 
continu leren, kennis overdragen en meedenken over nieuwe kansen en mogelijkheden. 
 
Bemet International B.V. maakt deel uit van de Trivest Software Group dat zich met zo’n 250 collega’s richt 
op bedrijfssoftware voor de project- & klantordergestuurde industrie. Trivest heeft tot doel de expertise en 
cultuur van specialistische ERP-bedrijven te combineren met de juiste schaalgrootte voor internationale 
expansie en innovatieve R&D.  
 
Bemet International B.V. is gevestigd in Veenendaal (ICT Valley) en is uitstekend bereikbaar met auto (A12) 
en trein. 
 
Interesse?  
Als je ervan overtuigd bent dat je aan de eisen voldoet en dat we meer voor elkaar zouden kunnen 
betekenen, laat het ons weten. We zien uit naar jouw reactie en motivatie! Je kunt jouw reactie met actueel 
CV mailen naar: werken@bemet.nl. 
 
Een persoonlijkheidstest maakt onderdeel uit van de procedure. 
 

Bemet International B.V. 
Postbus 1040 3900 BA 
Fokkerstraat 31  
3905 KV Veenendaal 

 
 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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