
Stage communicatie / multimedia design (HBO) 

(32-40 uur) 

 

Wil jij graag stage lopen bij een duurzaam, technisch en snel groeiend bedrijf? Wil je een (duurzame) 

impact maken en jouw kennis in de praktijk brengen? 

Op ons PaperFoam hoofdkantoor in Barneveld verwelkomen we je graag voor een meewerk- of 

afstudeerstage. Volg je een opleiding in de richting van communicatie / multimedia design?  

Dan zijn wij 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 fijne stagevergoeding  

 Hybride werken 

 Je krijgt alle ruimte om jouw projecten en ideeën uit te werken 

 Regelmatig (sportieve) uitjes! 

 Afstudeerstage? Dan maak je meteen kans op een leuke baan! 

 

 

 

 

Wie ben jij? 

 

 Je volgt een Hbo-opleiding communicatie / multimediadesign en bent op zoek naar een 

meewerkstage-of afstudeerstage 

 

 Je wil graag aan de slag bij een duurzame organisatie waar alle ruimte is voor jouw initiatieven 

en creativiteit  

 

  

 Je bent initiatiefrijk, creatief en enthousiast en natuurlijk ben je bekend met programma’s als 
Indesign of photoshop 

 

 

 

 

 

 



Wat ga je doen? 

 

 Natuurlijk zijn er vraagstukken vanuit de organisatie die we graag aan je voorleggen maar kom 

ook vooral met jouw eigen ideeën, we denken graag met je mee! 

 

 Je bent verantwoordelijk voor online uitingen van PaperFoam op verschillende social-media 

pagina’s, hierin werk je samen met de Salesafdeling (presentaties, productpromotie) maar ook 
met de HR afdeling (vacatures etc.) 

 

 Je ondersteunt jouw collega’s maar gaat ook zelfstandig aan het werk om met eigen initiatieven 

en creatieve ideeën PaperFoam te promoten 

 

 

 

Is Paperfoam voor jou de ideale stageplaats? Neem dan snel contact op om te kijken wat we 

voor elkaar kunnen betekenen! 

 

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/

