
 

PROEFSPUITER BARNEVELD 
 
Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij een enthousiaste, technische en 
leergierige proefspuiter! 
 
Wil je werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch 
bedrijf? Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Wil je graag werken in een 
informele en flexibele omgeving? Wil jij je graag bezig houden met nieuwe 
ontwikkelingen en wil je graag nieuwe dingen leren? Neem dan nu contact met 
ons op! 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Ben jij Iemand die gestructureerd kan werken aan het  proefspuiten van 
ontwikkelingsmatrijzen, zodat aan de klant een zo goed mogelijk product 
wordt geleverd?  

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk om goede rendements-testen uit te 
voeren met productie matrijzen. Samen met de engineers creëer je een zo 
optimaal mogelijk werkende matrijs met de juiste instellingen voor de 
verschillende productie locaties. Jij bent een persoon die de rust bewaard en 
zorgt dat de gegevens die geanalyseerd en verwerkt zijn ook gedocumenteerd 
worden.  

Bij het proefspuiten wordt enige creativiteit van je gevraagd en is het zaak dat 
je de kennis die hiervoor nodig is ontwikkeld. 

 
WERKZAAMHEDEN 
Onder de functie materiaal- en matrijsproefspuiter vallen een verscheidenheid 
aan werkzaamheden. 

De hoofdwerkzaamheden zullen zijn het proefspuiten van matrijzen en het 
analyseren en verwerken van de verkregen data. 
 

- Het monteren van de matrijs in de machine; 
- De machine klaarmaken voor het proefspuiten; 
- Matrijs proefspuiten in samenwerking met de engineer; 
- Als het nodig is zelf de suspensie mengen; 
- Het bijstaan van productie bij de opstart van de matrijs. 

  



 

FUNCTIE-EISEN 

- MBO-4 of HBO richting techniek en/of onderzoek; 

- Goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en 
geschrift; 

- Communicatief vaardig; 

- Affiniteit met techniek; 

- Tot slot ben jij accuraat, flexibel, kun je goed samenwerken en weet je 
je goed te focussen. 
 

ORGANISATIE 

PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen, 
ontwerpen, produceren en verkopen van biobased verpakkingen op basis van 
zetmeel. De duurzame verpakkingen worden toegepast voor het verpakken 
van elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. Wij hebben 
vestigingen in Nederland, Amerika en Azië. Door onze duurzame 
verpakkingen leveren wij een bijdrage aan de vermindering van de CO2 
uitstoot en plastic afval.  
 

WAT BIEDEN WIJ? 

Een leuke baan bij een internationale organisatie waar je je bezighoudt met de 
matrijzen waarmee we de paperfoam verpakkingen maken. Een functie waarin 
je alle ruimte hebt om te ontwikkelen en door te groeien. Het salaris is 
marktconform, daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en is er een goede 
pensioenregeling. Daarnaast kan je gebruik maken van het fietsplan, 
fitnessplan en/of de gezamenlijke lunch. 

 
INFORMATIE: 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Reinder 
Groothedde +31 614 403 713.  
 

SOLLICITEREN: 
Ben je geïnteresseerd in de functie dan ontvangen wij graag je motivatie en 
CV. Deze kan je mailen naar Mieneke Groeneveld 
groeneveldm@paperfoam.com. 
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