
 

 

Sales Manager Additive Manufacturing (West-Europa)  

Blink jij uit in klantvriendelijkheid, ben je commercieel ingesteld en krijg je geen genoeg van 

innovatie en technologie? Ga je graag op pad, maar wil je ook meedenken en leidinggeven aan een 

gezellig en ondernemend team? Reageer dan NU op deze vacature!  

De 3D print wereld is nog relatief jong, maar groeit hard. Als professioneel 3D printbedrijf 

produceren we veel producten voor diverse organisaties, in grote en in kleine series. We volgen 

ontwikkelingen op de voet, maar kijken nog liever een stuk verder vooruit.  

Als we kansen zien dan gaan we er samen voor. Snelheid en ondernemerschap worden gekoppeld 

aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Onze kenmerken? Een goede teamspirit, openheid, 

vertrouwen en respect voor elkaar.  

Geen werkdag is hetzelfde, maar klantbezoek en -contact is de rode draad en het belangrijkste 

onderdeel van jouw werkzaamheden. Jij weet de toegevoegde waarde van 3D printen boven tafel te 

krijgen en denkt mee met de klant. Je beantwoordt uiteenlopende vragen en geeft advies over de 

verschillende 3D printmaterialen en nabewerkingen. Jij bent hét visitekaartje van de organisatie en 

bezoekt bijeenkomsten en vertegenwoordigt Oceanz op beurzen en bijeenkomsten in West-Europa.  

Wat verwachten we van jou?  
Jij bent enthousiast, flexibel, klantvriendelijk en commercieel ingesteld. Je voelt je thuis in een 

dynamische en ambitieuze organisatie blijft graag up-to-date van de nieuwste technieken en 

innovaties.  

Functie-eisen:  

• Voorkeur: een technisch of commercieel diploma (minimaal MBO)  

• Je bent stressbestendig en communicatief sterk  

• Jij kunt zelfstandig aan de slag, maar werkt ook goed in een team  

• Je redt je mondeling en schriftelijk in het Nederlands, Engels en Duits  

• Ervaring en/of affiniteit met 3D printen, 3D software, 3D tekeningen en materialen is een pré  

Wat bieden wij jou?  

• Competitief salaris naar ervaring en opleidingsniveau  

• Representatieve auto die je ook privé kunt rijden 

• Gezonde tijdsverdeling tussen thuis, bij de klant en op kantoor  

• Bonusregeling 

• Telefoon en laptop  

• Volop doorgroeimogelijkheden 

• En natuurlijk… een vrijdagmiddagborrel  

Interesse?  

Stuur je motivatie en CV naar directie@oceanz.eu 

Heb jij nog vragen? Bel ons op 0318-769077. Voor inhoudelijke vragen over de functie vraag je naar 

Stefan Holdinga. www.oceanz.eu  

 


