
Gezocht: Integrator elektronica & hardware

Wie zijn wij? 
Wij zijn CONCR3DE. We bouwen industriële 3D printers voor klanten over de hele wereld. De 
printers worden gebruikt in onderzoek naar materialen en productie van complexe mallen en 
stenen elementen. We printen met unieke, duurzame materialen die we zelf ontwikkeld hebben. 
We hebben een snel groeiend, jong en internationaal team van 13 personen. De voertaal is Engels. 
Je collega’s zijn ingenieurs, chemici en software ontwikkelaars. Alle R&D en assemblage vindt plaats 
op één locatie waardoor er direct contact is tussen alle ontwikkelteams. CONCR3DE bevindt zich in 
het Innovation Dock op de RDM campus in Rotterdam. 

Wat zijn de werkzaamheden? 
Als integrator ben je een essentieel onderdeel van het bouwteam. Je bouwt samen met de R&D en 
productingenieurs aan de 3D printers van de toekomst. In deze flexibele rol leg je bekabeling, bouw 
je schakelkasten, assembleer je hardware en draag je algemeen zorg over de assemblage van de 
printers. Je bent breed inzetbaar en bouwt zowel grote als kleine printers. Je bent de schakel tussen 
theorie en praktijk. 
Daarnaast sta je in direct contact met het R&D team. Je adviseert dit team over productverbeteringen 
en optimalisatie van het assemblageproces. Verder draag je zorg over de werkplaats en beheert de 
organisatie van machineonderdelen in samenspraak met de hoofd engineering.
Op termijn is het de bedoeling dat je doorgroeit naar leider van de workshop en zal je takenpakket 
worden uitgebreid met het managen van het assemblageproces en het verbeteren van het 
machineontwerp. 
 
We zoeken een kandidaat met het volgende profiel:
• MBO elektrotechnisch technicus niveau 4 of equivalent/hoger
• In staat elektronische diagrammen te lezen en begrijpen en op basis van de tekening schakelkasten 

te bouwen en bekabeling aan te leggen
• In staat technische tekeningen te lezen en op 
• In staat technische tekeningen te lezen, zowel in 3D CAD programma’s als op papier
• Ervaring met assemblage van complexe systemen
• Een uitstekende communicator in Nederlands en Engels
• Je bent zorgvuldig, hebt oog voor detail en kunt georganiseerd werken

We bieden jou:
• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen
• Flexibele werktijden, informele werksfeer
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden in een snelgroeiend bedrijf
• Dagelijkse lunches

Spreekt je dit aan?
Voor meer informatie over CONCR3DE kun je onze website www.concr3de.com bezoeken, of bel 
ons op +31643696176. Past deze rol bij jou? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar careers@
concr3de.com. Dan zien we je snel bij ons op de werkplaats.

www.concr3de.com
instagram.com/concr3de


