
 

3D Systems Leuven zoekt een gemotiveerde 

QUALITY CONTROL SUPERVISOR 

OVER 3D Systems Leuven 

3D Systems Belgium, voorheen LayerWise, is een dynamische en toonaangevende onderneming, 
gespecialiseerd in 3D-printen van metalen onderdelen. 3D Systems Belgium maakt deel uit van het 
internationale bedrijf 3D Systems. 

3D Systems is een gerenommeerde ontwikkelaar van 3D-printers en een contractfabrikant van 3D-geprinte 
onderdelen. De synergie van beide activiteiten maakt ons een sterke innovatiepartner voor klanten in de 
industrie en gezondheidszorg. 

Wij geloven in een cultuur van open communicatie, elkaar steunen en de waarde van vertrouwen en respect 
voor het individu. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als Quality Control Supervisor sta je in voor het toezicht op een team van een twintigtal Quality Control 
Inspectors. Je bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eindproducten en zorgt voor de continue 
verbetering van het proces om zo de kwaliteit van de producten en service te optimaliseren. Hierbij werk je 
samen met de Quality Assurance afdeling en productiesupervisors– en manager. Je rapporteert rechtstreeks 
aan de Quality Assurance Manager.  

TAKENPAKKET 

• Opmaken van de dagdagelijkse planning en werkverdeling 
• Toezicht op het uitvoeren van de planning door het team van Quality Control Inspectors 
• Coördineren van verschillende processen binnen quality control om korte levertermijnen en “on time 

delivery” te garanderen voor zowel interne als externe klanten 
• Toezicht op correcte documentatie van de kwaliteitsdocumenten  
• Leiden en meewerken aan continue verbeterprocessen (kaizens) en lean manufacturing activiteiten 

zoals 5S’s  
• Signaliseren en oplossen van problemen om kwaliteitsdoelstellingen te behalen 
• Voorbereiden van onder andere rapporten, verbeterplannen, audits 
• Rapporteren aan de Quality Assurance Manager 

PROFIEL 
• U hebt minimaal 2 jaar ervaring in een gelijkaardige leidinggevende functie, binnen een cGMP 

omgeving (medische, voedings-, farmaceutische sector).  
• Kennis van GMP, AS/EN 9100 and/or ISO 13485 Quality System is een pluspunt 
• U werkt nauwkeurig en gestructureerd 
• Als teamspeler communiceert u vlot en duidelijk 
• U bent vaardig met Word en Excel 
• U hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels 

 
 
 
 
 
 



 

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 BelgiumCareers@3dsystems.com. 
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