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PRODUCT DESIGNER PAPERFOAM BARNEVELD 

 

Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij een enthousiast, creatieve en technisch onderlegde 

product designer / packaging designer / industrieel ontwerper / product engineer. 

 

Ben je toe aan de volgende stap in je loopbaan en wil je werken bij een internationaal, snel groeiend, 

innovatief en technisch bedrijf? Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Wil je graag werken in 

een platte, informele en flexibele omgeving? Wil je je graag bezig houden met nieuwe 

ontwikkelingen en wil je graag nieuwe dingen leren? Neem dan nu contact met ons op! 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als product designer ben je verantwoordelijk voor jouw eigen projecten. Je zorgt voor het goed 

opleveren van nieuwe verpakkingen en verpakkingsoplossingen voor de klanten. Daarnaast zorg je 

ervoor dat deze producten geproduceerd kunnen worden bij de verschillende wereldwijde 

productielocaties.  

 

Concrete werkzaamheden zijn: 

- Het uitwerken van verschillende ontwerpen en het optimaliseren hiervan in CAD; 

- Het tekenen en ontwerpen van matrijzen voor de productie; 

- Meedenken over het nog beter laten functioneren van matrijzen voor de productie; 

- Contact onderhouden met je collega’s van sales en de werkplaats; 

- Ad-hoc bezoeken van klanten om details ten aanzien van het verpakkingsontwerp te 

bespreken; 

- Meekijken bij de eerste productie van een verpakking en deze verbeteren; 

- Incidenteel de wereldwijde productielocaties bezoeken; 

- Samenwerken met je collega’s (11) van het ontwerpteam; 

- Contact onderhouden met de collega’s van productie over de kwaliteit van de verpakkingen. 

 

 

FUNCTIE-EISEN 

- HBO of WO opleiding richting industrieel ontwerpen of vergelijkbaar; 

- Minimaal 3 jaar werkervaring als packaging designer; 

- Kennis van 3D Cad (SolidWorks) en Adobe Design is vereist;  

- Ervaring met tekenen van spuitgietmatrijzen is een pré; 

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

- Jij bent creatief en oplossingsgericht en kan ideeën snel concretiseren in sterke ontwerpen; 

- Je hebt affiniteit met design en techniek; 

- Tot slot heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, oog voor detail, ben jij accuraat, 

creatief en durf jij goed uit te komen voor je eigen mening. Je kunt goed het overzicht 

bewaren, werk je gestructureerd en bent communicatief vaardig. 
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ORGANISATIE 

PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen, ontwerpen, 

produceren en verkopen van verpakkingen op basis van zetmeel. De duurzame verpakkingen worden 

toegepast voor het verpakken van elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. Zij hebben 

vestigingen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun duurzame verpakkingen 

leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot en plastic afval.  

 

 

HET TEAM 

PaperFoam heeft een eigen ontwerpteam en op de afdeling design & moulds is men bezig om vorm 

te geven aan nieuwe producten. Van het uitwerken van verschillende concepten en optimaliseren 

hiervan tot aan het begeleiden van de opstart van een nieuw product in productie. Het team bestaat 

uit 11 professionals die houden van hard werken, gezelligheid en het spelen van een potje tafeltennis 

tussendoor. 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en ligt tussen de € 2700,- en € 3400,- euro bruto 

per maand. Er is een goede pensioenregeling, een fiets- en fitnessplan en er zijn flexibele werktijden. 

Een leuke baan bij een internationale organisatie waar je je bezighoudt met de gehele keten van idee 

tot eindproduct. Er zijn binnen PaperFoam voldoende groeimogelijkheden.  

 

 

SOLLICITATIEPROCEDURE 

De werving & selectieprocedure is exclusief uitgezet bij Recruiters aan de Rijn. Om te reageren of 

voor vragen kun je contact opnemen met Yvette Sanders, Tel. 06-506 122 89, mail; 

yvette@recruitersaanderijn.nl 

 


