
 

 

Wij zijn op zoek naar: 

 

ERVAREN CNC FREZER 

 

Ben jij dit? 

In deze functie ga je aan de slag met een van de meest geavanceerde 5-assige CNC-

freesmachines (met pallet wissel systeem) op de markt. Hiermee help je ons om onze groei 

ambities te realiseren op het gebied van patiënt specifieke implantaten. In parallel wordt er ook 

gewerkt aan industriële producten.  

Je werkzaamheden bestaan uit:: 

 Het zelfstandig in-en omstellen en programmeren, afstellen en bedienen van een 

geavanceerde 5-assige CNC-freesmachine 

 Nabewerken van 3D geprinte aluminium of titanium onderdelen 

 Zorgdragen voor het eerstelijns onderhoud van de machine(s) 

 Zorgdragen dat het productieproces optimaal verloopt 

 Continue meedenken in het verbeteren van het proces 

 Je bent eveneens bereid om op andere afdelingen in het 3D print proces bij te springen 

als dat gevraagd wordt 

 Samenwerken in een klein team in een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen 

ideeën 

 Zorgen voor een goed georganiseerde, schone en opgeruimde werkomgeving 

Functie-eisen: 

 Afgeronde opleiding op MBO/MTS niveau 

 Aantoonbare werkervaring als zelfstandig CNC-frezer 

 Je hebt uitstekende programmeervaardigheden aan de machine, ervaring met Siemens-

besturing (pré) en ruime materiaalkennis 

 Ervaring met CAM (NX is een plus) 

 Kennis van Engelse en Duitse taal (basis) 

 Je bent een echte doener, flexibel en je bent in staat om werkzaamheden zelfstandig te 

plannen en uit te voeren 

Wij bieden jou:: 

 Een mooi marktconform salaris 

 Een hightech werkomgeving waarin met moderne machines wordt gewerkt 

 Werken in een dynamische, samenwerkende en respectvolle omgeving 

 Werken voor een bedrijf waar FUN in het DNA zit 

 Een fulltimebaan met de mogelijkheid tot een vast dienstverband 

 



 

 

Over Xilloc: 

Xilloc Medical BV is gespecialiseerd in perfect op maat gemaakte producten voor de medische 

sector en in 3D printing voor de industrie. Opgericht in 2011 heeft Xilloc Medical BV naam 

gemaakt met twee wereldprimeurs; ’s werelds eerste titanium 3D geprinte schedelplaat en 

volledige onderkaak. Om artsen en patiënten wereldwijd te helpen met op maat gemaakte 

implantaten, chirurgische planning en zaagmallen heeft Xilloc haar eigen interactieve 3D 

webportaal ontwikkeld.  

De diverse 3D productietechnologieën waarover Xilloc beschikt, zijnde 3D printers voor 

titanium, aluminium, kunststof en keramiek, maar ook high-end CNC machines, worden ook 

ingezet om complexe industriële onderdelen te produceren. De laatste innovaties van Xilloc zijn 

het 3D printen van echt bot en ’s werelds eerste 3D geprinte aluminium gitaar. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en 

motivatiebrief naar: 

 jobs@xilloc.com 

 

 

 


