
3D Dental Lab zoekt een nieuwe collega!

Ben jij een porselein technieker / all-round?
Vanwege onverminderde groei zijn we op zoek naar versterking.
Wil je aan de slag in een kleinschalig team in Breda? Dan zoeken wij jou!

Porselein Technieker / All-round
Parttime / Fulltime (uren in overleg)

Over je werkplek

3D Dental Lab is een jong laboratorium gespecialiseerd in K&B werk van de allerhoogste kwaliteit. Al sinds de start in 
2018 maakt 3D Dental Lab een sterke groei door.

Reeds in het voorjaar van 2021 volgde de verhuizing naar een mooie locatie aan de Ginnekenweg, waar gewerkt wordt
met de modernste apparatuur, software en materialen op het gebied van de hedendaagse (digitale) tandtechniek.

Daarom kunnen wij onze klanten op maat bedienen met snelheid, flexibiliteit, een servicegerichte samenwerking en 
natuurlijk onze fraaie en hoogwaardige tandtechnische werkstukken waar we hard voor werken en ook elke dag weer 
trots op zijn.

Wat vragen we van je?

 Afgeronde opleiding Tandtechniek.
 Bij voorkeur ervaring met K&B en/of digitale tandtechniek.
 Ervaring met CAD-CAM is een pré.
 Je hebt technisch inzicht, twee rechterhanden en doorzettingsvermogen.
 Je bent enthousiast, leergierig, representatief, nauwkeurig, flexibel en hebt een servicegerichte instelling.
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
 Precisie, nauwkeurigheid.
 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 Stressbestendig.

Wat bieden we jou?

 Parttime / Fulltime dienstverband (uren in overleg).
 Werktijden in overleg.
 Salaris volgens de CAO en afhankelijk van kennis en ervaring.                
 Persoonlijke aandacht, een prettige werksfeer en een uitgelezen kans om verder te ontwikkelen in (digitale) 

tandtechniek bij een bedrijf met toekomst.   
 Wij hebben alle nieuwste technieken voor een volledige In-House productie van alle facetten binnen de 

tandtechniek en blijven hierin ontwikkelen en investeren.
 Mogelijkheden om opleidingen/cursussen te volgen.                                                       
 Leuke werkomgeving waarin veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staat.
 Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk / in overleg.

Word jij onze nieuwe collega?

Spreekt het jou aan in een professionele, informele organisatie kwalitatief hoogwaardig tandtechnisch werk af te 
leveren? Dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren. 

Stuur jouw motivatie en C.V. naar: info@3ddentallab.nl

mailto:info@3ddentallab.nl

