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Aectual zoekt een enthousiaste Operator (m/v)
Wij zoeken een energieke en enthousiaste Operator voor ons snelgroeiende bedrijf, dat gevestigd is in
Amsterdam. Aectual is een Design-Driven-Tech-Company. We bieden unieke op maat gemaakte design,
interieur- en architectuurproducten door middel van onze in-house ontwikkelde XL 3D Print
Technologie en software. We zijn een jonge, groeiende organisatie met een internationaal team, dat
ontwerpers en bedrijven wereldwijd in staat stelt om op elke schaal en in elk gebouw op maat
gemaakte ontwerpen te realiseren. Samen met ons internationale eco-systeem van partners zetten we
een nieuwe standaard in grootschalig circulair 3D-printen, naar een persoonlijkere, mooie en duurzame
toekomst - Kijk voor meer informatie op www.aectual.com.
Aectual heeft de ambitie om zowel in Nederland als internationaal flink te groeien. Ben jij die Operator
die projecten weet te realiseren met onze XL 3D printers en die energie krijgt van werken in een klein,
groeiend en hecht team?
Positie
Als Operator ben je een steunpilaar van de operatie. Het groeiende aantal producten dat wij verkopen
moet uiteindelijk geprint worden door een van onze operators. Als Operator werk je direct onder het
Hoofd Productie.
Functie-eisen
• Minimaal MBO werk- en denkniveau;
• Enkele jaren ervaring met productiewerk;
• Je werkt zorgvuldig en met enthousiasme;
• Je hebt een hoog veiligheidsbewustzijn en bent secuur in je werk;
• Je kunt goed in teamverband werken, maar durft ook zelf verantwoordelijkheid te nemen;
• Je bent initiatiefrijk en wacht niet af, maar grijpt in als dat nodig is;
• Je bent een doener en werkt graag met je handen;
• Ervaring met 3D-printen is een pré, maar geen vereiste. Operators worden intern opgeleid om
de printers te besturen;
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
• Een goede beheersing van de Engelse taal is een pré;
• Servicegericht, praktisch, flexibel, iemand die van aanpakken weet;
• Affiniteit met design en bouw;
• Woonachtig in Amsterdam of omgeving.
Taken
•

•
•
•

Productiewerk:
o Starten prints op printer
o Monitoren voortgang
o Uithalen prints
o Afwerken prints en materiaal (verspanen)
o Installatie-onderdelen aanbrengen
o Inpakken voor transport
Bespreken van de planning met productieleider;
Het project binnen planning uitvoeren;
Meedenken over optimalisaties;

Aectual bv / Naritaweg 14 / 1043 BZ Amsterdam NL / +31 (0)20 229 1786 / www.aectual.com / info@aectual.com

•
•

Inkopen van externe deelproducten (op afroep);
Eventueel werken in ploegendienst of in weekenden.

Wat wordt geboden
• Een contract voor 40 uur per week;
• Een internationale en innovatieve organisatie;
• Een maandsalaris dat afhankelijk van je opleiding en ervaring tussen de € 2.300 en € 3.100
bruto ligt
• Extra geld: bovenop je salaris een ploegentoeslag in de maanden dat dit van toepassing is
• Bijzondere en energieke werkplek in Amsterdam Sloterdijk, Naritaweg 14.
• Doorgroeimogelijkheden, cursussen en opleidingen
• Werken als freelancer/ ZZP-er is bespreekbaar.

Contactinformatie:
Wil jij ons team komen versterken, dan ontvangen we graag jouw CV en een motivatiebrief. Je kunt dit
mailen via jobs@aectual.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons op
telefoonnummer 020 2291786.
Reageren kan tot uiterlijk 15 juni 2022.
In je bondige motivatie geef je antwoord op de volgende 3 vragen
• Waarom ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
• Wat maakt jou de beste en leukste Operator?
• Waarom werken mensen graag met jou samen?
• Wat spreekt je aan om bij Aectual werken en wat denk je te kunnen betekenen voor ons
bedrijf?

