Vacature

GOEDHART 3D
PRACHTIG! Uiteindelijk gaat het om dit soort reacties. Voor je staat een klant met een brede glimlach die tevredenheid verraadt over
hetgeen zojuist werd geleverd. Het is jouw verdienste! Enkele dagen daarvoor nam de klant contact op: of er op korte termijn nog een
maquette kon worden geleverd? Jij informeerde naar de wensen van de klant om de haalbaarheid te kunnen toetsen. Het wordt een
uitdaging, maar het kan en dan gaan je die uitdaging aan. De klant is dankbaar voor je werk en klaar voor de presentatie van zijn project.
Tot de volgende keer…

Goedhart 3D maakt onderdeel uit van de QS Goedhart Groep. Een grafische groep met 8 printlocaties. Vanuit Antwerpen werkt
Goedhart 3D aan 3D print producties van bouwkundige en architecturale modellen voor architecten en projectontwikkelaars. De
eindproducten variëren van hoogwaardige kleurrijke (wedstrijd)maquettes met veel detail tot eenvoudigere abstracte volumestudies.
De kracht van 3D print zit in de snelheid, kwaliteit en prijs of een combinatie van deze elementen. Goedhart 3D maakt het onderscheid
door de klant van begin tot levering van de print te adviseren en te begeleiden.

3D PRINT MEDEWERKER
Van de medewerker 3D Print wordt een volwaardige bijdrage verwacht in de algemene ontwikkeling van Goedhart 3D. Goedhart 3D
begrijpt wat de klant van ons verwacht en jij denkt mee vanuit dat perspectief. Als het concept (schaal, detailniveau, kleur en
afwerking) vaststaat is het aan jou om alles waar te maken. Je verwerkt het 3D bestand van de klant tot een volumemodel klaar om te
printen. Je prepareert de printer, zorgt voor een optimale bezetting en print. De prints worden met aandacht en accuratesse
afgewerkt. De montage en afwerking met traditionele maquettetechnieken maken het geheel tot een eindproduct dat antwoordt aan
de verwachtingen van de klant. Echter, jij legt de lat hoger en zult deze steeds weer proberen te overtreffen!
Profiel:
-

Architectuur en bouwkundig ontwerp spreken je aan
Je bent bekend met ontwerpprogramma’s zoals Sketchup, Autocad en Revit
Je weet hoe een 3D model (digitaal) te prepareren, klaar voor print
Om de limieten van een 3D printer te leren kennen zal je deze moeten opzoeken
Denken in beperkingen levert niets op, denken in mogelijkheden en creativiteit wel
Je bent handig en beschikt over een pragmatische aanpak
Ervaring met maquettebouw is een voordeel
Er zijn ook dagen waar je van 9 tot 5 werkt
Stilstaan betekent achteruitgang, daar schieten we niets mee op
Je werkt precies en hebt oog voor detail
Tijdsdruk, dat is in ieder geval niet saai
Oh ja, je bent het bezit van een rijbewijs

Wij bieden:
- een voltijdse job van onbepaalde duur in uitdagende marktomstandigheden
- een job waarbij je inspanningen duidelijk zichtbaar zijn in het eindproduct
- een zeer dynamische werkomgeving met groeiperspectief
- een informele werkomgeving met ruimte voor ideeën
Alleen sollicitaties voorzien van een onderbouwde motivatie voor specifiek deze functie, zullen in behandeling worden genomen.
Sollicitaties mag u richten aan personeel@goedhartrepro.com of Goedhart 3D, Mechelsesteenweg 128, 2018 Antwerpen ter attentie van
G. Vester. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

