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CAD CAM Programmeur 
 
Functieomschrijving 
Als CAD CAM Programmeur bij HWI Machining B.V. programmeer je voor onze verschillende CNC machines van ons 
geavanceerde machinepark. Wij beschikken over verschillende draai- en freesmachines van 3 tot 5-assig simultaan. 
Jouw doel is een eindproduct opleveren dat helemaal klopt, op tijd klaar is en tegen de afgesproken kosten is 
gemaakt. Het werk varieert van het klaarzetten van opdrachten voor de frezers tot het volledig uitwerken van 
complexe producten voor onze klanten en engineeringswerkzaamheden uit ten behoeve van onze eigen producten. In 
deze functie ben je een belangrijke schakel tussen kantoor en de werkplaats. Het betreft een functie waarin je een 
belangrijke rol speelt voor ons bedrijf, op het gebied van CAD/CAM willen we verder ontwikkelen en jij kan daarin een 
grote rol spelen! 
 
Jouw werkzaamheden 
Ø Verantwoordelijk voor het opleveren van CAD CAM programma’s; 
Ø Testen van CAD CAM programma’s; 
Ø Samen met de CNC Frezers programma’s lopend maken en optimaliseren; 
Ø Ondersteunen van de CNC Frezers tijdens het productieproces; 
Ø Bijdragen en meedenken over een zo efficiënt mogelijke productie; 
Ø Gereedschapselectie. 

 
Functie-eisen 
Ø Technische MBO of HBO opleiding; 
Ø Frees- en/of draaiervaring vereist; 
Ø Ervaring met CAD/CAM programmeren; 
Ø Ervaring met automatisering is een pré; 
Ø Kennis van Esprit is een pré. 
 
Organisatie 
HWI Group bestaat uit HWI Machining en TM Filters. HWI Machining is gespecialiseerd in CNC draai- en freeswerk. 
Voor onze klanten in de aandrijftechniek, (petro)chemische industrie, olie- en gasindustrie, offshore en maritieme 
industrie fabriceren wij complexe werkstukken van enkelstuks tot middelgrote series waaraan hoge kwaliteitseisen 
worden gesteld. Zie voor meer informatie onze website: www.hwimachining.com  
 
Wij bieden 
Ø Een salaris gebaseerd op kennis en relevante werkervaring;  
Ø Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie; 
Ø Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing; 
Ø Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen; 
Ø Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s. 
 
Solliciteren 
Solliciteren kan door ons een mail te sturen met daarin een motivatie met je cv waarom jij de meest geschikte 
kandidaat voor deze functie denkt te zijn. Je kan mailen naar Marjolein van Vroonhoven op e-mailadres 
MvanVroonhoven@hwimachining.com Mocht je meer informatie willen over de vacature kan je bellen naar 
telefoonnummer +31 (0)172-424400. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


