
3D Systems Leuven zoekt een gemotiveerde 

MACHINE OPERATOR (M/V) 

 

JOBBESCHRIJVING 

Als Machine Operator sta je in voor de 
productie van testonderdelen met de 
3D print-machines door de machines te 
laden en te starten. Na afloop van het 
eigenlijk productieproces - dat 
onbemand loopt - sta je in voor het 
leegmaken van de 3D printmachines 
waarbij het niet verwerkte metaal-
poeder na zeven opnieuw kan gebruikt 
worden. Daarnaast sta je ook in voor 
ondersteuning bij het verdere testen 
van de geprinte testonderdelen in het 
materiaal testlabo.  

TAKEN 

 Nauwgezet voorbereiden en 
starten van de 3D printmachines 

 Reinigen en zeven van 
metaalpoeder 

 Reinigen van de machine 

 Poedervrij maken van 
geproduceerde onderdelen 

 Bewaken van de status van de 
printmachines, opvolging 
benodigde productiemiddelen en 
tijdig aanvragen van 
onderhoudsactiviteiten 

 Bedienen van ovens en andere 
randapparatuur 

 Verder testen van geproduceerde 
onderdelen (o.a. markeren, 
doorslijpen, schuren, polijsten,...) 
 

 

OVER 3D SYSTEMS LEUVEN 

3D Systems Leuven is een dynamische en groeiende onderneming, 
gespecialiseerd in Direct Metal Printing (DMP). 3D Systems Leuven is zowel een 
technologie-ontwikkelaar als een technologie-aanbieder. Dit maakt ons een sterke 
innovatiepartner voor klanten in de industriële, medische en dentale sector. 

Startend 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. 

Vanuit de hoofdzetel van 3D Systems Leuven in Leuven (België) opereren wij 
internationaal. 

 

PROFIEL 

 Ervaring als 
machinebediener is een 
must 

 Ervaring met fijn 
handwerk is een pluspunt 

 U steekt graag de handen 
uit de mouwen 

 U hebt feeling met 
techniek 

 U kan zelfstandig, 
nauwkeurig en 
geconcentreerd werken 
met bijzondere aandacht 
voor kwaliteit en 
veiligheid 

 U beschikt over goede 
computervaardigheden 

 Goede kennis van het 
Nederlands vereist 

 Basiskennis van Engels 
vereist 

 

ONS AANBOD 

3D Systems Leuven biedt je een 
boeiende job binnen een jong 
en dynamisch team. 

We bieden een competitief 
salarispakket aangevuld met 
extralegale voordelen. 

 

INTERESTED? 

Stuur uw CV en motivatiebrief naar: 

Lore Blocquiaux 

lore.blocquiaux@3dsystems.com 

 

 

mailto:lore.blocquiaux@3dsystems.com

