
 

 

Ben jij of ken jij een: 

 

TECHNISCH MEDEWERKER (3D PRINTING) (fulltime) 

 

Ben jij dit? 

 Enthousiast, leergierig en heb je interesse in 3D printen; 

 Een echte doener, flexibel en in staat om werkzaamheden zelfstandig te plannen en uit 

te voeren; 

 In het bezit van een flinke dosis hands-on mentaliteit en niet bang om vieze handen te 

krijgen; 

 Heb je een mechanische opleiding op MBO niveau? 

 

Dan ben jij de technisch medewerker 3D printing die we zoeken! 

 

3D printen klinkt altijd een beetje science fiction… en ingewikkeld. En dat is het misschien ook.  

Daarom wordt een technisch medewerker 3D printing eerst de basistechnieken van het 3D 

printen aangeleerd. Denk hierbij aan: 

 Het instellen van 3D printers. Onze 3D printers printen met o.a. metaal en kunststof 

poeders;  

 Het voorbereiden van een print build d.m.v. aanvullen van de poedervoorraad, uitrichten 

bouwplaat en recoater; 

 Het uitpakken en afwerken van de producten uit de 3D printer gevolgd door de nodige 

nabewerking (verwijderen van metalen ondersteuningsmateriaal d.m.v. 

handgereedschap en eventueel polijsten); 

 Schoonmaken van de 3D printers en klaarzetten voor de volgende print build. 

De functie wordt op termijn uitgebreid met: 

 Het programmeren van een 3D print build;  

 Kleine en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de 3D printers; 

 Kwaliteitscontrole van de geprinte onderdelen. 

 

Wil je alvast een kijkje nemen hoe je toekomstige werkplek eruit gaat zien? L1 heeft er een leuk 

filmpje over gemaakt: https://l1.nl/woow-133993/ (aflevering 3) 

 

Niet onbelangrijk: 

 Je moet nauwkeurig kunnen werken;  

 We vragen een redelijke beheersing van de Engelse taal; Duits is een pluspunt. 

Wij bieden jou:: 

 Een mooi marktconform salaris; 

https://l1.nl/woow-133993/


 

 

 Een hightech werkomgeving waarin met moderne machines wordt gewerkt; 

 Training on the job; 

 Werken in een jong, dynamisch bedrijf met groeimogelijkheden; 

 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 web 

portaal ontwikkeld.  

De diverse 3D productietechnologieën waarover Xilloc beschikt zijn de 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. 

Heb je belangstelling voor deze uitdagende functie, stuur dan een e-mail met je CV en een 

motivatiebrief naar jobs@xilloc.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Shirly 

Straube 043-3881881. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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