
 

 

Proefspuiter 

 
Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij ter uitbreiding van ons team een 
oplossingsgerichte proefspuiter met enthousiasme en humor! 

Wil jij graag werken als proefspuiter bij een snel groeiend, innovatief, technisch en 
internationaal georiënteerde organisatie? Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Wil 
je graag werken in een platte, informele en internationale omgeving? En ben jij een 
doorzetter met een praktische instelling? Neem dan nu contact met ons op! 

 

Functieprofiel 

Als proefspuiter ben je werkzaam in de “werkplaats” van PaperFoam. Op deze plek in de 
organisatie worden de klant specifieke matrijzen beoordeeld, aangepast en getest om 
vervolgens richting de diverse productieplants in de wereld verstuurd te worden. 
 
Als Proefspuiter bedien je de verschillende machines en ben je onder andere 
verantwoordelijk voor het opleveren van goede en goed gedocumenteerde 
proefspuitingen en het opleveren van gewenste samples. Je onderhoudt en bouwt 
machines op en zorgt voor de juiste instellingen. Jij zorgt er mede voor dat de producten 
volgens de kwaliteitseisen en binnen de gewenste levertijd bij de klant arriveren. 

Het team in de werkplaats bestaat uit 8 medewerkers waarbinnen je zelfstandig opereert 
maar ook nauw samenwerkt met collega’s. Ook werk je nauw samen met het team 
designers en projectmanagers. 
 
De functie van proefspuiter vraagt naast technisch inzicht een analytische en 
oplossingsgerichte kijk. Met jouw  doorzettingsvermogen speel je een belangrijke rol in 
het opleveren van onze producten. 

 

Jouw profiel 
- Afgeronde MBO opleiding niveau 4 of aantoonbaar vergelijkbaar werk- en   denkniveau 
- Relevante werkervaring (Ook ervaringen in een bakkerij, autogarage of horeca zijn erg 
passend voor deze rol). 
- Starter op de arbeidsmarkt en technische interesse? We nodigen je graag uit om te 
solliciteren. 
- Je hebt een grote affiniteit met techniek en bent leergierig. 
- Het oplossen van “puzzels” geven je energie en zie je als uitdagingen. 
- Je schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands is goed op orde. 
- Ervaring met spuitgieten is een pré 
 

 

  



 

 

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 is in Nederland gevestigd in 
Barneveld en heeft daarnaast vestigingen in Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun 
duurzame verpakkingen leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot 
en plastic afval. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en ligt tussen de €2000 en € 2700,- 
bruto per maand.  Er is een goede pensioenregeling, een fiets- en fitnessplan. Daarnaast 
is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.  

 

Sollicitatieprocedure 

Als je vragen hebt of als je direct wilt reageren, kan je contact opnemen met 

Lizette van de Weerd, Tel.: 06-21275909, mail:weerdl@paperfoam.com 

 


