
Wilting is meer dan vijfendertig jaar actief als een bedrijf dat zich specifiek 
richt op de productie van hoogwaardige onderdelen en modules.  
Eén van de productietechnologieën voor deze onderdelen is het 3D printen 
van metalen onderdelen o.b.v. SLM (Selective Laser Melting).  
De afgelopen jaren heeft Wilting zich een leidende positie verworven voor de 
toepassing van deze technologie en heeft geïnvesteerd in een in-house 3D 
print facility. 
 
Voor het opzetten en uitbouwen van deze faciliteit zijn wij op zoek naar:  

Manufacturing Engineer 3D Metaal printen 

Jouw werkweek 
 
In deze uiterst afwisselende en unieke functie ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de faciliteit, het installeren en in 
gebruik nemen van de metaalprinter en ondersteunende (reinigings)processen. Uiteraard zorg je voor het veilig beheren van 
de metaalpoeders en procesgassen. In eerste instantie draag je zelf zorg voor de uitvoering van het printproces, zodat de 
werkinstructies en de tooling die je maakt, gebaseerd zijn op praktische kennis en ervaring. 
Om richting te geven aan de groei verdiep je je in het printproces en materiaaleigenschappen van de onderdelen. Je vindt het 
interessant en hebt het denkniveau om het naadje van de kous te vinden. Ook wil je zelf de software leren kennen om de 
optimale printstrategie te kunnen bepalen en printfiles te maken.  
Je werkt schouder aan schouder met je collega’s die zich richten op toepassingen bij de klant en afwerking van de onderdelen.  
In deze functie speel je een belangrijke rol om invulling te geven aan de ambitie van Wilting om de komende jaren snel te 
groeien met deze nieuwe technologie. 
 
 

Jouw competenties 
 

▪ Hbo werk –en denkniveau in een technische richting;  
▪ Kennis van metalen, bijvoorbeeld door een afgeronde cursus metaalkunde, is een pré; 
▪ Hands on mentaliteit met een uitgesproken ‘komt in orde’ houding; 
▪ Teamspeler en effectief in communicatie; 
▪ Ambitieus; 
▪ Beheersing van Nederlandse en Engelse taal; 

 

Dit biedt Wilting 
 

▪ De mogelijkheid specialist te worden in 3D Metaal printing; 

▪ Een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden; 

▪ Verantwoordelijke positie op een nieuwe afdeling; 

▪ Een innovatief werkveld; 

▪ Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk; 

▪ Een pensioenregeling; 

▪ Een omzetbonus; 

▪ 25 vakantiedagen en 13 Adv-dagen op basis van een fulltime dienstverband. 

Interesse? 

Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen naar werken@wilting.eu 

Voor vragen kun je contact opnemen met Adwin Kannekens 040-2052747. 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.wilting.eu 

 
Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Wilting en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een 
uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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