
Projectmanager  

(36-40 uur) 
 

Wil jij graag werken bij een duurzaam, technisch en snel groeiend bedrijf? Wil je een duurzame impact 
maken? 

Op de afdeling Projectmanagement bij ons PaperFoam hoofdkantoor in Barneveld verwelkomen we je 
graag als nieuwe projectmanager. Heb je een afgeronde HBO- of WO opleiding?  

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 salaris tussen €2500 en € 3300,-  (excl. 8% vakantietoeslag) o.b.v. ervaring/capaciteiten 
 Je krijgt 25 vakantiedagen  
 Reiskostenvergoeding 
 Hybride en flexibel werken 
 Een jonge, dynamische werkomgeving 
 Regelmatig (sportieve) uitjes! 

 
 
 

Plus nog een aantal leuke extra’s! 
 

 
                              

 
 

 
          Fitnessabonnement                   Fietsplan                    Verzorgde lunch                Pensioenregeling 

 
 
 

Wie ben jij? 

 

 Je bent een sterke communicator, enthousiast, een echte regelaar, oplossingsgericht en wil 
graag in een hecht team aan de slag 
 

 Je bent professioneel taalvaardig, zowel Engels als Nederlands in woord en geschrift 



 
 Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding 

 
 Ervaring als projectleider/manager of ervaring binnen een technische omgeving is een pré 

 

 

Wat ga je doen? 

 

 Samen met 3 andere collega’s ga je aan de slag op de afdeling Projectmanagement (PM)  
 

 Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het vloeiende verloop van het gehele 
ontwikkelproces van onze PaperFoam verpakkingen 
 

 Vanaf de ontwikkeling tot aan het in productie nemen van de matrijzen, jij bent het 
aanspreekpunt, leidt het proces in goede banen en laat verschillende afdelingen met elkaar 
samenwerken 
 

 Je onderhoudt nauw contact met collega’s van andere afdelingen (designers, testers, verkopers) 
over de voortgang van jouw projecten 

 

 Je onderhoudt contact met productielocaties in Nederland maar ook in het buitenland (Tsjechië, 
Maleisië, Amerika) 
 

 Je ondersteunt het verkoopteam in het contact met de klant 
 

 Je bezoekt af en toe als daar aanleiding voor is (internationale) klanten en onze wereldwijde 
productielocaties  

 

 

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

Reageren kan tot maandag 13 maart 2023 

 

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/

