
Product Designer/Industrieel Ontwerper 

(32-40 uur) 
 

Wil jij graag werken in een jong en hecht team bij een duurzaam, technisch en snel groeiend bedrijf? Wil 
jij een (duurzame) impact maken met jouw creativiteit en ontwerpen? 

Dan zijn wij voor onze Paperfoam Designafdeling in Barneveld op zoek naar jou! 

PaperFoam produceert duurzame verpakkingen. Wij ontwikkelen, ontwerpen, produceren en verkopen 
verpakkingen op basis van (aardappel)zetmeel. Wij leveren deze verpakkingen aan onder andere de 

elektronica-, cosmetica- en voedselbranche. 

 

Wat bieden wij? 

 

 Een salaris tussen €2500 en € 3700,- (excl. 8% vakantietoeslag) 
 Je krijgt 25 vakantie dagen  
 Reiskostenvergoeding 
 Regelmatig (sportieve) uitjes! 

 
 
 

Plus nog een aantal leuke extra’s! 
 

 
                              

 
 

 
          Fitnessabonnement                   Fietsplan                    Verzorgde lunch                Pensioenregeling 

 
 
 

Wie ben jij? 

 

 Je bent enthousiast, creatief en wil graag in een hecht team aan de slag 
 

 Professionele taalvaardigheid, zowel Engels als Nederlands in woord en geschrift 
 

 Je beschikt over een HBO/WO opleiding richting industrieel ontwerpen of werktuigbouwkunde 
 

 Je bent thuis in programma’s als 3D Cad (SolidWorks) en Adobe Design 
 



 

Wat ga je doen? 

 

 Samen met 8 collega’s ga je aan de slag op de afdeling Design & Moulds hier werk je aan het 
ontwerpen van nieuwe producten 
 

 Als product designer ben je verantwoordelijk voor het goed opleveren van nieuwe verpakkingen 
richting de klanten. Dit doe je door het tekenen, laten maken en laten testen van matrijzen 
 

 Je ontwerpt nieuwe matrijzen voor de productie 
 

 Meedenken over het nog beter laten functioneren van bestaande matrijzen in productie 
 

 Je onderhoud nauw contact met collega’s van andere afdelingen over het functioneren van jouw 
matrijs 
 

 Je bezoekt af en toe klanten en onze wereldwijde productielocaties om details ten aanzien van 
het verpakkingsontwerp te bespreken 

 

 

Heb je vragen over deze vacature? Of ben je al direct enthousiast?! 

 

Lizette van de Weerd 

Bellen of whatsapp: 0621275909 

Of mail naar: weerdL@paperfoam.com 

 

Wil je meer weten over Paperfoam? Neem dan eens een kijkje op www.paperfoam.com 

 

http://www.paperfoam.com/

