
   
 

Lizette van de Weerd• 06-21275909 •weerdl@paperfoam.com 

Laboratorium beheerder 
(16-24 uur) 

 
Wij zoeken ondersteuning voor de afdeling Research en Technologie voor onze locatie in Barneveld, 
iemand met een opgeruimd karakter. 
 
Vind jij het leuk om proeven voor te bereiden? Ben jij graag onderdeel van een gezellig 
onderzoeksteam maar vind je het niet erg om zelfstandig werk te verrichten? Ben je communicatief 
vaardig, energiek en proactief? Reageer dan nu op deze functie! 
 

Functieomschrijving 
Als laboratorium beheerder ben je verantwoordelijk voor een opgeruimd en gestructureerd 
laboratorium. Je ondersteund collega’s bij het doen van onderzoek door zorg te dragen voor tijdig de 
juiste materialen klaar te hebben staan. Je neemt werk uit handen met een goed geordend en 
schoon laboratorium. Werkzaamheden zijn o.a.: 

- Materialen klaarzetten voor de onderzoekers; 
- Beheer en bestellen van lab materiaal en grondstoffen;  
- Algemeen schoon houden van het lab; 
- Mogelijk: revisie van onze pompen/kleppen/injectoren  

 

Functie-eisen 
- MBO diploma, Laboratorium is een pré 

Ook een opleiding als bakker of een opleiding in de techniek vinden we interessant 
- Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift, Basis Engels 
- Bekend met het Office pakket 
Verder ben je een opgeruimd type dat werk “ziet”. Je bent zelfstandig en werkt graag nauwkeurig en  
gestructureerd.  
 

De organisatie 
PaperFoam is een internationale 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. PaperFoam heeft vestigingen in Nederland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun 
duurzame verpakkingen leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot en plastic 
afval. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Je wordt beloond met een goed startsalaris dat ligt tussen de €2.000,- en 2.300,- bruto per maand op 
basis van 40 uur. Het betreft een parttime functie van 16- 24 uur. Je bent flexibel in het indelen van 
je eigen uren waarbij we graag zien dat je op minimaal 4 dagen aanwezig bent. Je komt te werken in 
een professionele werkomgeving met een enthousiast team in een prettige omgeving. Er is een 
goede pensioenregeling, een fiets- en fitnessplan en flexibele werktijden. Daarnaast is er volop 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.  
 

Solliciteren 
Om te reageren of voor vragen, kun je contact opnemen met Lizette van de Weerd,  
Tel: 06-21275909, mail: weerdl@paperfoam.com 


