CAD/CAM Designer Tandtechniek
Supra Solutions is een modern, innovatief en toonaangevend freescentrum gevestigd in Hoogvliet
(Rotterdam). Binnen onze organisatie werken dagelijks 20 professionals met de nieuwste digitale
technieken en materialen.
Supra Solutions levert hoogwaardige tandtechnische werkstukken die vervaardigd worden in nauwe samenwerking met tandtechnici, tandprothetisten, Universiteiten, ziekenhuizen en Implantaat
fabrikanten. Door de hoge toewijding aan precisie en oplossend vermogen nemen wij een prominente landelijke plaats in binnen de tandtechniek als productiebedrijf.
Supra Solutions is klaar voor de toekomst!
Om tegemoet te kunnen komen aan de groei en verdere professionalisering van onze organisatie, zoeken wij voor onze vestiging in Hoogvliet een CAD/CAM Designer Tandtechniek.
Als CAD/CAM designer ontwerp je kronen, bruggen en implantaat constructies. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor het aansturen van verschillende CNC-frees machines en 3D printers. Je
ontwerpt kronen en bruggen naar de wensen van de klanten. Daarbij werk je nauw samen met je
collega’s om zo het productieproces van begin tot eind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wij vragen:
• Je hebt kennis en ervaring met dentale CAD software, 3shape;
• Je hebt minimaal een diploma IVT/ DHTA (4-jarige opleiding);
• Je hebt relevante werkervaring op een Kroon- en Brugwerkafdeling;
• Je hebt de ambitie en vaardigheden om ons bedrijf overtuigend op de kaart te zetten;
• Je bent een teamspeler, die denkt in oplossingen en vanuit de klant;
• Je werkt zelfstandig en levert werkstukken van zeer goede kwaliteit;
• Je hebt ervaring in het communiceren met klanten;
• Je bent flexibel, nauwkeurig, leergierig en hebt een servicegerichte instelling;
• Je bent woonachtig in (de omgeving van) Hoogvliet Rotterdam;
• Je hebt geen 9-5 mentaliteit.

Wij bieden:
• Een marktconform salaris afgestemd op je kwaliteiten;
• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• Reiskostenvergoeding;
• Gezellige werkomgeving binnen een leuk team en een informele werksfeer;
• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie

Interesse in deze vacature als CAD/CAM Designer Tandtechniek?
Stuur je sollicitatiebrief samen met je CV naar Robert van der Meer via
rvdmeer@supra-solutions.com. Met veel enthousiasme zien wij je sollicitatie tegemoet!
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