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Additive Manufacturing Engineer (Eindhoven) 

K3D breidt uit in Eindhoven en is op zoek naar een AM Engineer om het team te komen versterken. In 

dit compacte team heb je een veelzijdige rol.  

Functiebeschrijving 

De belangrijkste werkzaamheden in deze functie zijn: 

• Het verder uitbouwen van het ecosysteem rondom de complete (toe)leverketen voor additive 

manufacturing en onderhouden van een klantennetwerk samen met collega’s;  

• Het meewerken aan, het ontwerpen voor en bezig zijn met het complete proces rondom 

additive manufacturing van metalen onderdelen voor diverse markten; 

• Het bezoeken van beurzen, het geven van lezingen en spreken over de 3D-

metaalprinttechnologie en bijbehorende mogelijkheden; 

• Het werven van nieuwe klanten, het opstellen en opvolgen van offertes voor klanten die 

interesse hebben getoond; 

• Adviseren van de klant bij ontwerp en mogelijkheden vinden voor 3d metaal print services en 

diensten; 

• Het voorbereiden van print jobs en het maken van de printplanning; 

• Engineeren (samen met het team) in klantopdracht. 

 

Wie zijn wij? 

K3D is een full-servicebedrijf op het gebied van industrieel 3D metaal printen (additive manufacturing). 

Onze diensten omvatten de productie van AM-onderdelen inclusief nabewerking, maar ook consultancy 

en training op het gebied van Additive Manufacturing (AM). We beschikken over twee ultramoderne 

productiefaciliteiten voor de productie van metalen AM-onderdelen voor veeleisende industrieën. Ons 

hoofdkantoor is gevestigd in Terborg en een tweede vestiging bevindt zich op de Brainport Industries 

Campus (BIC) in Eindhoven. K3D is een dochteronderneming van Royal Kaak, een toonaangevende 

fabrikant van industriële bakkerijapparatuur. 

Wat vragen we van jou? 

Kennis en ervaring 

• Je hebt een technische opleiding afgerond op mbo-4 of hbo-niveau; 

• Praktische ervaring met additive manufacturing is een pluspunt;  

• Je hebt een pragmatische instelling en hands-on mentaliteit;  

• Je bent analytisch sterk en hebt oog voor detail; 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring; 

• Je spreekt vloeiend Engels. 
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Persoonlijke eigenschappen 

K3D is een jonge organisatie gespecialiseerd in additive manufacturing van metalen. We werken met 

zelfsturende teams die open staan voor jouw inbreng. We zoeken daarom iemand met de volgende 

persoonlijke kenmerken: 

Je bent leergierig: je wilt de details van ons werk leren kennen, om zo expert te worden in het vak. Je 

bent een teamplayer en wordt gedreven door technische uitdaging. Bovendien ben je flexibel in je werk. 

We vinden het belangrijk dat je in de regio Brainport Eindhoven woont maar zeker ook reisbereid bent 

voor enkele dagen per maand om binding te behouden met onze hoofdvestiging in Terborg. 

Wat bieden wij? 

We bieden je een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder bieden we je 

opleidingsmogelijkheden om je expertise verder te ontwikkelen. Je krijgt een plek in een internationaal 

familiebedrijf waar de werksfeer prettig en informeel is. Binnen ons bedrijf werk je continu aan de snel 

ontwikkelende 3D printtechnologie en industriële toepassingen. 

Ben je enthousiast geworden? 

Solliciteer dan uiterlijk 31-12-2022 door een motivatiebrief en cv te sturen naar de afdeling HR van Royal 

Kaak (jobs@kaak.com). Meer informatie vind je op www.k3d.nl of www.werkenbijkaak.nl. Vragen? Bel 

naar 0315-339111. 
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