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Service engineer 3D Printing Facility
Spreekt High Tech jou aan? En een omgeving waarin multidisciplinair inzicht als vanzelfsprekend is? Waar mechatronica en
software tot optimale worden benut om een volledig nieuw concept in 3D-printing te realiseren? Grijp dan nu je kans en ga aan de
slag bij BOND3D.

Het bedrijf
BOND3D heeft een gat in de markt ontdekt als het gaat om het produceren van functionele kunststofproducten door middel van
additive manufacturing. De producten hebben dezelfde eigenschappen als producten die momenteel worden geproduceerd met
conventionele technieken. Daarom is BOND3D een printer aan het ontwikkelen die high performance polymeren kan printen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig 3D print machines aansturen en bedienen;
Producten in elkaar zetten;
Oplossen van storingen aan de machines door eigen interventies en/of contact met externe servicediensten;
Kleine en preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de machines in samenwerking met de operator(s);
Beheer van verbruiksgoederen en wisselstukken voor de afdeling;
Opstellen en up-to-date houden van procedures en werkinstructies;
Actief meedenken in het assemblageproces.

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•

MBO+ of HBO werk- en denkniveau, bij voorbeeld met specialisatie in werktuigbouwkunde, elektrotechniek of industrieel
ontwerpen;
Ervaring met industriële machines bij voorkeur 3D Printing;
Kennis van materialen ten behoeve van assemblage of kleine aanpassingen.
Echte doener, oplossingsgericht en flexibel;
Snel kunnen schakelen;
Gedreven om de doelstellingen te behalen en werkt nauwkeurig volgens procedures.

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Na één jaar de mogelijkheid tot een vast dienstverband bij de BOND3D;
Marktconforme salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling);
Begeleiding en carrièreadvies;
Opleidingsmogelijkheden;
De kans om te pionieren ;
30 leuke collega’s;
Uitdagende werkzaamheden, projecten/vraagstukken.

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan is de functie van service-engineer wellicht iets voor jou!
Reageren kan door een e-mail te sturen naar: info@bond3d.com

