
Alles voor het WOW-effect

Nieuwe technieken en processen zorgen voor tastbare communicatie mét impact. 

Zeker als je ze op een slimme manier combineert. Dat is precies wat we doen bij 

Wihabo. Zo maken we samen bijzonder drukwerk ‘gewoon’ mogelijk. Wij geloven er 

heilig in dat we onmisbaar zijn voor klanten als we bijzonder druk maken. Want ook 

in dit digitale tijdperk blijft communicatie met impact onderscheidend. 

Al ruim 30 jaar zijn we de kwajongen in drukwerkland. We doen dingen nu eenmaal 

graag anders. En dat doen we, omdat wij vinden dat het altijd beter kan. Steeds zoeken 

wij de grens op van het mogelijke om onze klanten de mooiste producten te bieden, 

om daar hun impact in de markt mee te vergroten. En met trots zien we onze club 

groeien. Inmiddels bestaat onze Wihabo-clan uit ruim 70 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Wihabo zoekt mensen die ervan houden uitgedaagd te worden. Mensen die er samen 

aan willen trekken om iedere dag een betere versie van onszelf te worden. Maar ook 

mensen die houden van plezier maken. Want hard werken en samen plezier maken gaat 

bij ons hand in hand. Ter uitbreiding van ons ICT-team zoeken wij een Proces Engineer. 

Het ICT-team van Wihabo bestaat momenteel uit een Workflowdeveloper, een Allround 

Systeembeheerder en een Proces Engineer. Je bent samen met je IT-collega’s verant-

woordelijk voor systeembeheer, workflow- en procesoptimalisatie.

De functie

Als Proces Engineer analyseer je de werkstromen, bedenk je wat er (op termijn) nodig is of 
beter kan en bijt je je vervolgens vast in het zelfstandig uitdenken, uitvoeren en begeleiden 
van automatiseringsprojecten. Je optimaliseert bestaande processen en adviseert vanuit 
jouw achtergrond wat er geautomatiseerd kan worden. Allereerst zorg je ervoor dat de 
softwarepakketten die we gebruiken optimaal worden benut en adviseer en begeleid je je 
collega’s bij de toepassing hiervan. Ook voor nieuw te ontwikkelen oplossingen zijn we bij 
jou aan het juiste adres. Je overziet wat er nodig is op het gebied van automatisering om nu 
én in de toekomst gestroomlijnd te kunnen (blijven) werken. 
Gaat jouw hart sneller kloppen van procesoptimalisatie, automatiseringsvraagstukken, scripting 
en nieuwe technieken én ben jij in staat om met een flinke dosis verantwoordelijkheid om te 
gaan? Dan is dit jouw baan!

De werkzaamheden

• Het optimaal benutten van ons workflow management systeem

• Het beheren en optimaliseren van bestaande en nieuwe werkprocessen 

• Het (verder)automatiseren van werkstromen

• Het analyseren en adviseren op het gebied van probleemoplossingen en systeemaanpassingen

• Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen

• Het aansluiten/koppelen van klanten op ons MIS

Wihabo is op zoek naar een
PROCES ENGINEER (M/V) 

 
met een passie voor automatisering en processen



Wat vragen wij van jou?

We komen graag in gesprek met jou als je beschikt over: 

• HBO werk- en denkniveau 

• Relevante werkervaring 

• Kennis en ervaring met workflow management systemen (bijv. Enfocus)

• Een proactief en stressbestendig karakter met maximale focus op kwaliteit

• Analytische probleemoplosser

Wat krijg je van ons?

• Een zelfstandige, verantwoordelijke fulltime functie (36 uur per week) in een 

 ambitieus en ondernemend bedrijf . Door de verschillende processen en mensen  

 waarmee je werkt, is echt geen dag hetzelfde. 

• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar vooral ook 

 respect voor elkaar en een goede sfeer. 

• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en 

 denkniveau en ervaring.

Interesse?

Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan een brief met 

motivatie en cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de onderwerp-regel de 

functienaam waarvoor je solliciteert. Voor meer inhoudelijke informatie over deze 

functie kun je contact opnemen met Roel Nikkelen, Operationeel manager, telefoon: 

(073) 534 07 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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