Bond3D heeft een revolutionaire print-techniek bedacht om onderdelen gemaakt
van high performance polymeren te produceren door middel van additive
manufacturing. De producten hebben dezelfde eigenschappen als producten die
momenteel worden geproduceerd met conventionele technieken. Sinds de
oprichting in 2014 is Bond3D bezig met de ontwikkeling van de 3D-printer om de
innovatieve concepten in de praktijk te brengen. De nieuwe generatie printers die
nu in ontwikkeling is, kan de onderdelen snel, in hoge kwaliteit en
reproduceerbaar printen.
Spreekt High Tech jou aan? En een omgeving waarin multidisciplinair inzicht
vanzelfsprekend is? Grijp jij zo’n technische uitdaging met beide handen aan en
wil jij samen met jouw collega’s aan de slag om hiervoor concepten te
ontwikkelen? Grijp dan nu je kans en ga aan de slag bij Bond3D en lever een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze revolutionaire printer.

Operator Parts Production
Als Operator Parts Production ben je verantwoordelijk voor het produceren van de geprinte parts. Aangezien Bond3D uit een ontwikkel cultuur komt, zal er veel aandacht besteed
worden aan het inrichten van de Productie omgeving en processen en de cultuur. We zoeken hierdoor een ervaren Operator die aan ‘een half woord genoeg heeft’ en toch de
gewenste kwaliteit kan leveren, binnen de planning en de geraamde kosten. Hij/zij kan goede feedback geven en weet waar ‘productie’ voor staat. En zodoende de gehele
productie op een hoger plan helpen brengen.

Wat ga je doen?

Wat verwachten we van je?
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Je bent verantwoordelijk voor het produceren van geprinte producten, waaronder de
voorbereiding, het printen zelf en indien nodig het nabewerken. Op tijd, tegen de juiste
kwaliteit en kosten;
Je doorgrondt de achterliggende techniek en weet wat en waarom de printer op een
bepaalde wijze functioneert.

•
•
•

Je controleert geregeld de printers en de voortgang van de productie
Het machinepark ligt er opgeruimd en overzichtelijk bij
Je doet het eerstelijnsonderhoud zelf;
Jouw inzet zorgt voor een steeds beter draaiende productie;
Je rapporteert aan de Parts Production Manager. Je overlegt je werkzaamheden met hem
en rapporteert de vorderingen. Je geeft duidelijk aan waar je tegenaan loopt en doet
voorstellen om het op te lossen
Je zorgt voor een heldere communicatie binnen Bond3D.
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Een relevante opleiding op LBO+/MBO werk- en denkniveau bij voorkeur in een technische
richting;
Bewezen ervaring als operator in een complexe, high-tech productieomgeving
Je werkt bovenal veilig en houd je aan de veiligheidsvoorschriften en werkt volgens de
werkinstructies
Je hebt een focus op kwaliteit, je kunt een product beoordelen aan de hand van de opgestelde
specificaties
Je geeft gerichte en duidelijke feedback, bijvoorbeeld op de werkinstructies
Je weet wanneer je hulp moet inschakelen
Je bent gericht op continu verbeteren. Je wilt het elke een stukje beter doen en doet proactief
voorstellen daarvoor. Je kunt je voorstellen goed onder woorden brengen
Je bent zelfstandig en flexibel
Beheersing van de Engelse taal (begrijpend lezen is een must, spreken & schrijven een pré)

Spreekt bovenstaande jou aan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar: Bond3D via recruitment@bond3d.com

