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

 

 
Als Technisch Inkoper heb je een veelzijdige rol waarin je verantwoordelijk bent voor het inkopen van o.a. materialen, onderdelen en gereedschap ten behoeve van onze printers. 
Met jouw technische achtergrond ben je in staat te adviseren en mee te denken om onze projecten zo goed mogelijk te laten verlopen op het gebied van inkoop. Daarnaast 
onderhandel je met leveranciers, beschik je over de nodige vakkennis en heb je gevoel voor prijs- en kwaliteitverhouding. Als Technisch Inkoper ben je onderdeel van het 
inkoopteam en werk je nauw samen met de Engineering teams. De volgende taken horen hierbij:  

Wat ga je doen? 
• Jij bent medeverantwoordelijk voor heldere processen binnen inkoop, waardoor de 

projecten geruisloos door gaan; 

• Het inkopen en bestellen van o.a. materiaal, gereedschap en onderdelen; 

• Communiceert tijdens de ontwerpfase met Engineering over de selectie van leveranciers 
en eventueel de manier van uitbesteden; 

• Het verbeteren van kwaliteit en prijzen, en het bewaken van de leverbetrouwbaarheid; 

• Lezen van technische tekeningen ten behoeve van bestellingen en ingangscontrole. 

• Processen zo goed mogelijk kunnen automatiseren, onder andere in ons ERP systeem. 
Administratieve afhandeling van alle inkopen. Documenteert de resultaten op een 
effectieve manier; 

• Zorgt voor goede communicatie binnen het projectteam en intern binnen Bond3D. 

Wat verwachten we van je? 
• HBO werk en denkniveau; 

• Bekend met MKG 5 

• Aanvullende vakgerichte opleidingen zoals NEVI 1/2 zijn een pré; 

• Minimaal 5 jaar inkoopervaring in een technische (productie) organisatie; 

• Veelzijdige (technische) vakkennis, in de breedste zin van het woord; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je vindt het leuk om processen op te zetten, te structureren en te verbeteren. 

• Je bent klantgericht, dienstverlenend en sociaal vaardig. 

• Je werkt nauwkeurig en herkent wanneer zaken urgent of belangrijk zijn en handelt daarnaar. 

• Je bent creatief, gedreven, proactief, communicatief sterk en een echte teamplayer en houdt 
ervan om met verschillende disciplines in korte lijnen samen te werken; 

• Je bent positief kritisch en in staat je eigen ontwikkeling te bevorderen door jezelf te sturen en 
bewust te zijn van mogelijke verbeteringen. 

 

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.  
 Technisch Inkoper 

 


