
 
Wigersma & Sikkema in Doesburg is een gerenommeerde en 

zelfstandige Nederlandse hightech onderneming.  
Wij ontwikkelen, produceren en verkopen instrumenten voor 

volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, 

gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.  
Met deze producten en systemen zijn wij marktleider in 

Nederland en een belangrijke speler in Europa. 

 
In verband met onze internationale groeiplannen zijn wij op zoek naar versterking van 

het Binnendienst Team met een enthousiaste en resultaatgerichte 

Helpdesk medewerker 
Product Specialist 

 
 
De functie:  
Samen met 3 collega’s ben je verantwoordelijk voor de optimale afhandeling van klant-

contacten en de inhoudelijke ondersteuning van onze eigen buitendienstmedewerkers. 

Focus in jouw functie ligt met name op het PLEXOR® inspectiesysteem en 

gasdrukregelaars. Bij afwezigheid van de Projectengineer Systeemimplementatie ben jij 

het aanspreekpunt voor softwareondersteuning van onze PLEXOR®-klanten. Kerntaken 

zijn: het (technisch) adviseren van klanten, uitbrengen van offertes en orders invoeren in 

het ERP-systeem. Kortom een breed werkveld in een dynamische omgeving. Je 

rapporteert aan de Manger Inside Sales. 
 

 
Jouw profiel:  
Je hebt de bereidheid om in jezelf en je verdere ontwikkeling te blijven investeren. Je bent 

analytisch sterk en kunt snel verbanden leggen. Naast een teamspeler ben je een goede 

organisator, die denkt in (technische) processen, maar die ook communicatief sterk is. Je 

kunt soepel schakelen in een omgeving met wisselende prioriteiten. Je hebt een HBO 

denk- en werkniveau en in ieder geval een met diploma afgeronde MBO-opleiding. 

Aantoonbare affiniteit met ICT en een goede praktische beheersing van de Duitse en 

Engelse taal. 
 

Wigersma & Sikkema biedt:  
Na een inwerkperiode, een inhoudelijk uitdagende functie bij een gestaag groeiende 

organisatie met innovatieve producten en diensten. Werken in een klein, hecht en 

vakkundig team in een omgeving waar we op een informele manier met elkaar 

omgaan. Door de platte organisatie en de korte communicatielijnen ben je betrokken 

bij het totale proces binnen het bedrijf. Ruime mogelijkheden om cursussen en 

trainingen te volgen. Honorering en arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed. 
 

Wil jij je verder ontwikkelen en meegroeien met onze organisatie?  
Stuur dan je reactie met CV per e-mail naar info@wigersma-sikkema.com  
Voor meer informatie kijk op www.wigersma-sikkema.com of neem contact op met  

JanWillem Luiten, Manager Inside Sales, die deze procedure begeleidt. 


