
 
 

 
Oceanz 3D Printing is per direct op zoek naar een: 

Productiemedewerker nabewerking 3D printen (m/v) - 40 uur p/w 
 
Wil jij in deze periode graag in de productie aan de slag? Ben je fulltime beschikbaar en vind je het leuk 
om in een dynamische team te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Oceanz is per direct op zoek 
naar productiemedewerkers die overzicht hebben in het nabewerken van 3D prints. 
 
Oceanz 3D printing is een innovatief bedrijf, gevestigd in EDE en zoals de naam al zegt: wij 3D printen 
dagelijks producten. Dat doen we voor zeer veel bedrijven in grote en kleine series. Elke dag komen er 
veel verschillende producten voorbij die moeten worden nabewerkt. Meestal getrommeld of gekleurd 
en soms gecoat en geassembleerd.  
 
De 3D print wereld groeit hard. Het is een relatief jonge markt waarin we nog veel zelf moeten 
uitvinden. Meedenken door de medewerkers is gewenst. Oceanz kenmerkt zich door de goede 
teamspirit, openheid, vertrouwen en respect voor elkaar. Wat ons kenmerkt? Als we kansen zien dan 
gaan we er samen voor. Snelheid en ondernemerschap wordt bij Oceanz gekoppeld aan vrijheid en 
verantwoordelijkheid van en voor de medewerker. 
 
Functieomschrijving: Als Operator Post Processing bij Oceanz houd jij je bezig met diverse 
operationele werkzaamheden binnen het productieproces. In deze functie ben jij voorbereider van 
het productieproces, operator van de machines en houd je de werkruimte schoon. Jouw hoofdtaak is 
ons nabewerkings-proces. Als de modellen uit de 3D printer komen, zorg jij voor de nabehandelingen 
als trommelen, kleuren, coaten of assembleren. Je werkt ook nauw samen met de expeditie en 
productieplanning. Gedurende de week voer je allerlei werkzaamheden uit, wat zorgt voor een 
afwisselende baan.  
 
Wat verwachten we van jou?  
Oceanz is op zoek naar een echte aanpakker die goed zelfstandig werkt, maar ook in teamverband 
aan de slag kan. Het is meegenomen als je technisch bent aangelegd en interesse hebt in de nieuwste 
technieken en innovaties. Je bent flexibel, hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en voelt je thuis in een 
levendige en ambitieuze organisatie. 
 
Uren per week: 40 
Contract: bepaalde tijd met mogelijkheden voor een vast contract  
 
Vaardigheden en opleiding 
Je hebt de volgende vaardigheden en opleiding: 

- Minimaal MBO 3 werk- en denkniveau; 

- Je kunt nauwkeurig werken; 

- Het vermogen om zowel zelfstandig als in team verband te kunnen werken; 

- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Hoog werktempo en een flink portie doorzettingsvermogen; 

Ben jij geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met: directie@oceanz.eu en voor 

vragen kun je contact opnemen met Johan Rigter: 0318 769 077. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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