
ASE Makerlab Pilot 
Har DU evner til at 3D printe og indsigt i teknologien bag? 

 

Vi søger lige nu studerende til at være MakerLab Piloter. Rollen omfatter løbende vedligehold og drift af vore 3D printere i form af udskiftning af 
filament, udskiftning og opgradering af sliddele, herunder lejer, spindler, byggeplader, dyser mv.

 

Stillingen kræver indsigt i FDM 3D printerteknologi, for at kunne fejlsøge og udbedre de opståede fejl. De platforme vi anvender på 
Ingeniørhøjskolens Katrinebjerg afdeling udgøres af Prusa P3 Steel printere med direct feed, Ultimaker 3 med Bowden feed samt Creality og 
Replicator printere.

 

Derudover fordrer stillingen, at MakerLab Piloterne kan printe særligt krævende opgaver på bestilling via særligt avancerede 3D printere i 
Ingeniørhøjskolens Makerlab Pro, ligesom MakerLab piloterne også supportere laserskæring i non-metalliske materialer på bestilling.

 

Opgaverne kræver en høj grad af selvstændighed og overblik til at kunne planlægge forebyggende vedligeholdelse, styring af lagerbeholdningen og 
løbende rapportering omkring behovet for indkøb, så vi undgår pludselig driftsforstyrrelse grundet mangel på reservedele.


Derudover skal man som MakerLab Pilot også varetage oplæring af studerende ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet til selvstændigt at kunne 
designe, slice og printe 3D objekter på skolens 3D printere gennem løbende minikurser.

 

Ydermere indebærer stillingen vejledning i CAD design, slicing af STL filer, optimering af 3D print parametre mv. efter behov til studerende med 
særlige krav eller ønsker. I forbindelse med studiestart involverer stillingen introduktion til 3D print for alle nystartede ingeniører.

 

Stillingen kræver derfor gode pædagogiske evner, samt evner til at kunne planlægge de nødvendige uddannelsesaktiviteter. Et godt kendskab til 
slicing af STL filer, CAD tegning i SolidWorks samt kendskab til FDM og SLA print-teknologier vil være påkrævet.

 

Af tekniske årsager er stillingerne delt i to (drift for sig og undervisning for sig) - begge skal ansøges samtidigt og er til besættelse snarest muligt. 
Ansøgningsfrist: 5. September. Forventet timetal er under 8 timer om ugen pr. funktion.


Se mere her, hvor der også er links til ansøgning:

http://www.au.dk/om/stillinger/job/ase-makerlab-pilot-drift-og-vedligehold/

http://www.au.dk/om/stillinger/job/ase-makerlab-pilot-studenterunderviservejleder/ 


Ring/skriv til Samuel Alberg (41893236 / sat@ase.au.dk), hvis du har spørgsmål til stillingsopslagene.
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