
 

 

Ben jij of ken jij een: 

 

JUNIOR TECHNISCH MEDEWERKER 3D PRINTING (fulltime) 

 

Wie zijn wij? 

Xilloc Medical BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de fabricage van patiënt-specifieke implantaten 

met een state of the art machinepark en wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega. 

Deze functie is geschikt voor zowel een ervaren als startende technisch medewerker. 

 

Wat ga je doen? 

 Werkvoorbereiding en voorbereiding van machine files voor productie 

 Bedienen van de AM machines en toebehoren, toezicht houden op de voortgang van de productie 

 Uitpakken en de nabewerking van de producten uit de AM-machine  

 Proces monitoring en, waar mogelijk, optimaliseren van het proces 

 Administratie van de werkvoorbereiding  

 Opstellen en verbeteren van werkinstructies 

 Oplossen van storingen aan de machines door eigen interventies en/of contact onderhouden met 

de leverancier (Engels/Duits-talig) 

 Kleine en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de machines 

 Kwaliteitscontrole 

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

 

Functie eisen 

 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met specialisatie in werktuigbouwkunde of fijnmechanische 

techniek 

 Indien je ervaring hebt met industriële machines in een productieomgeving is dit een pré 

 Kennis van Office Pakket is een pré 

 Je bent enthousiast, resultaatgericht, proactief, leergierig en je kan zowel zelfstandig als in 

teamverband werken 

 Metaal 3D-printen heeft jouw interesse 

 In het bezit van een flinke dosis hands-on mentaliteit, een echte doener 

 Je kan nauwkeurig volgens (zelf) opgestelde procedures werken en je neemt initiatief om procedures 

op te zetten en te verbeteren 

 Zeer nauwkeurig volgens de opgestelde ISO-standaarden kunnen werken 

 Bereid zijn tot het volgen van cursussen 

 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 

 Een hightech werkomgeving waarin met moderne machines wordt gewerkt 

 Training on the job 

 Werken in een dynamische en respectvolle omgeving met groeimogelijkheden 

 Een fulltimebaan met de mogelijkheid tot een vast dienstverband 

 

Over Xilloc: 

Xilloc Medical BV is gespecialiseerd in het produceren van perfect op maat gemaakte producten voor 

de medische sector. 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 zijn de 3D printers voor titanium en 

kunststof, maar ook high-end CNC-freesmachine. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: 

 jobs@xilloc.com 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw S. Heinen via s.heinen@xilloc.com of via 

0433881881. 

 

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