3Dealise : expert in 3D engineering en 3D printing voor industriële toepassingen
Dit is je kans om met de grootste 3D printer van Nederland te werken!
Wij engineeren en produceren industriële pompen, motoren, constructiedelen en andere onderdelen voor klanten in
de auto‐industrie, luchtvaart, machinebouw, etc. Wij maken daarbij gebruik van de meest geavanceerde
technologieën zoals 3D scannen en 3D printen. Onze grootste printer kan elke nacht het formaat van een telefooncel
printen.
Wij zijn en jong en snel groeiend team, waar passie voor technologie, eigen verantwoordelijkheid en
oplossingsgericht denken centraal staan. Onze markt is Noord Europa en wij hebben een vestiging in de UK, dus
talen en een internationale blik zitten in ons DNA.
Momenteel hebben wij een vacature voor:

3D Printing Engineer
Deze functie biedt de mogelijkheid om snel carrière te maken in een dynamisch en modern bedrijf!
De kandidaat:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Heeft analytische vaardigheden om tot een oplossing te komen en te kunnen werken als een consultant;
Kan producten in 3D modellen zelfstandig uitwerken;
Is ervaren in het gebruik van 3D‐CAD software;
Heeft een sterk ontwikkeld ruimtelijk inzicht;
Kan constructieve wensen van de klant omzetten in een creatief ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden
met de maakbaarheid van het product;
Heeft communicatieve vaardigheden om ook bij klanten hierover te kunnen praten en mee te denken;
Heeft commercieel inzicht;
Kan gestructureerd werken en stelt de juiste prioriteiten;
Is geïnteresseerd in innovatie op het gebied van 3D printen;
Heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
Is proactief en resultaatgericht.

Je bent een teamplayer met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en niet bang in het Duits en Engels te
communiceren.
Hebben we je interesse gewekt? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Roland Stapper naar
office@3dealise.com.
Voor meer informatie over 3Dealise, zie www.3dealise.com

