
 

3D Systems Leuven zoekt een gemotiveerde 

TECHNISCH SCHRIJVER (M/V) 

OVER 3D SYSTEMS LEUVEN 

3D Systems Leuven, voorheen LayerWise, is een dynamische en groeiende onderneming, gespecialiseerd in Direct 

Metal Printing (DMP). 3D Systems Leuven is zowel een technologie-ontwikkelaar als een technologie-aanbieder. Dit 

maakt ons een sterke innovatiepartner voor klanten in de industriële, medische en dentale sector. 

Beginnend van een 3D-bestand bouwen wij in zeer dunne lagen het vaste materiaal op met behulp van een laser met 

hoge intensiteit. In tegenstelling tot conventionele productietechnieken, vereist DMP geen tooling, is er geen 

materiaalverlies en hebben ontwerpers de mogelijkheid om de meest complexe geometrieën te vervaardigen, die 

vaak onmogelijk te vervaardigen zijn via ‘traditionele’ technieken. 

JOBOMSCHRIJVING 

Als technische schrijver bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen, schrijven en bewerken van technische 

handleidingen, administratieve documentatie en publicaties van engineering, productie of andere specificaties en 

richtlijnen. 

U helpt bij de ondersteuning van deze afdelingen door het plannen, ontwikkelen en onderhouden van verschillende 

soorten media waarmee Customer Support Engineers efficiënt 3D-producten kunnen bedienen. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Bepaal de behoeften van eindgebruikers van technische documentatie 

 Bestudeer het materiaal en werk nauw samen met technisch personeel om inzicht te krijgen in het 

product en de documentatie vereisten 

 Verzorg hoogwaardige documentatie die voldoet aan de toepasselijke standaarden en geschikt is voor 

het beoogde publiek 

 Organiseer en schrijf ondersteunende documenten voor producten 

 Maak foto's, tekeningen, diagrammen en grafieken die het begrip van gebruikers vergroten 

 Standaardiseer inhoud over platforms en media 

 Verzamel bruikbare feedback van klanten, ontwerpers en fabrikanten 

 Werk nauw samen met de technische schrijfgroep van ons Amerikaanse hoofdkantoor 

PROFIEL 

 Bij voorkeur een bachelor diploma in een technisch veld of een eerste ervaring als technische schrijver 

 Ervaring met tekstverwerkers, ervaring met Adobe InDesign, CAD en Solidworks is een pluspunt 

 Goede kennis van het Nederlands en uitstekende schriftelijke vaardigheden in het Engels (kennis Frans 

is een pluspunt) 

 Oog voor detail 

 Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 

 De mogelijkheid om informatie van technische deskundigen te vergaren, te evalueren en snel te 

interpreteren en effectief te integreren in passende technische documentatie, rekening houdend met 

het beoogde publiek 

 Goede organisatorische vaardigheden

ONS AANBOD 

 Een uitdagende baan in een jong en dynamisch 

team 

 Een competitief salaris en bijkomende niet-

wettelijke voordelen 

 Carrièremogelijkheden in een wereldwijd bedrijf 

met exponentiële groei. 

 Wij verwelkomen 45+ en Juniors. 

INTERESSE? 

Stuur uw CV en motivatiebrief naar:  

Lore Blocquiaux, European Recruiter 

Belgiumcareers@3dsystems.com   

mailto:Belgiumcareers@3dsystems.com

