
 

3D Systems Leuven zoekt een 

PRODUCTION SUPERVISOR (M/V) 

OVER 3D SYSTEMS LEUVEN 

3D Systems Leuven, voorheen LayerWise, is een dynamische en sterk groeiende onderneming, 

gespecialiseerd in Direct Metal Printing (DMP) en is zowel een technologie-ontwikkelaar als een 

technologie-aanbieder. Dit maakt ons een sterke innovatiepartner voor klanten in de industriële, medische 

en dentale sector. 

Beginnend van een 3D-bestand bouwen wij in zeer dunne lagen het vaste materiaal op met behulp van 

een laser met hoge intensiteit. In tegenstelling tot conventionele productietechnieken, vereist DMP geen 

tooling, is er geen materiaalverlies en hebben ontwerpers de mogelijkheid om de meest complexe 

geometrieën te vervaardigen, die vaak onmogelijk te vervaardigen zijn via ‘traditionele’ technieken. 

JOBOMSCHRIJVING 

Als Production Supervisor sta je in voor het toezicht op het team van productiemedewerkers. In 

samenspraak met de productieplanner zorg je voor een vlotte en correcte doorloop van alle klantenorders 

in onze productieafdeling. Deze omvat zowel onze 3D printmachines als alle randprocessen. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de productiemanager en werkt nauw samen met de productieplanner. 

TAKEN 

 Opvolging van de dagdagelijkse machineplanning en werkverdeling 

 Toezicht op het uitvoeren van de productieplanning door het team van productiemedewerkers 

 Nauwgezet toezicht op de tijdige oplevering van orders volgens opgemaakte productieplanning 

 Toezicht op correcte documentatie van productiedocumenten 

 Toezicht op veiligheid bij het uitvoeren van productieorders 

 Signaleren van problemen met productieorders en productieapparatuur 

 Rapporteren aan productiemanager 

PROFIEL 

 U heeft minimaal 5 jaar ervaring in gelijkaardige functie 

 Ervaring met metaalverwerking is een plusplunt 

 U hebt feeling met techniek 

 Goede kennis van het Nederlands en Engels 

 U bent een uitstekende teamspeler en communiceert vlot en duidelijk 

 U beschikt over goede computervaardigheden  

 U bent stressbestendig

ONS AANBOD 

 Een uitdagende baan in een dynamisch team 

 Een competitief salaris en extra voordelen 

 Carrièremogelijkheden in een groeiend bedrijf 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar:  

Lore Blocquiaux, European Recruiter 

Belgiumcareers@3dsystems.com  
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