
 

                  

                

Afstudeer stage 

“Onderzoek naar Europese productie” 

 

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het terughalen van hun productie uit het verre Azië naar 
dichter bij huis. Vooral Centraal- en Oost-Europa ontpopt zich als de nieuwe favoriet voor 
productielocaties, blijkt uit diverse onderzoeken. 
 
 

 

Omschrijving 

Difrax ontwikkelt en ontwerpt doorlopend verschillende nieuwe producten voor baby’s en jonge 

kinderen. De producten die wij ontwikkelen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen, 

omdat de doelgroep kwetsbaar is. Deze producten worden gemaakt in verschillende fabrieken in 

het Verre Oosten zoals in China en Thailand. Communicatie is soms lastig vanwege het 

tijdsverschil, de kosten voor containers zijn de afgelopen 2 jaar enorm gestegen en vanwege de 

lange productie en transport leadtimes zijn we niet zo flexibel en kunnen we minder snel 

inspringen op vragen uit de markt. Vandaar onze wens om te onderzoeken of productie in 

Europa een mogelijkheid is! 

Durf jij je tanden te zetten in deze veelzijdige afstudeerstage met veel verantwoordelijkheden? 
 

Wat ga je onderzoeken?  

• Welke producten binnen het Difrax assortiment zijn geschikt voor Europese productie? 

• Welke landen in Europa komen hiervoor in aanmerking? 

• Welke leveranciers? 

• Wat zijn de voor – en nadelen? 

• Wat zijn de investeringen die hiervoor nodig zijn? 

• Zijn er Europese subsidies beschikbaar? 

• Of is het een idee dat de goederen in Azië worden geproduceerd maar in Nederland 

verpakt worden?  

 



 

Aan het einde van de stage verwachten we een advies en een plan van aanpak. 

 
Jouw profiel: 

• Je volgt een HBO/ WO, bij voorkeur commerciële economie, logistiek of bedrijfskunde; 

• Je bent vanaf september 4-5 dagen per week beschikbaar om aan het onderzoek te 

werken; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift 

• Je ben communicatief sterk en legt makkelijk contact; 

• Je bent bij voorkeur woonachtig in een straal van maximaal 40 km van Bilthoven  

 

Wat bieden wij:  

We bieden ruimte om te leren door te doen, je hoeft niet alles al te weten of te kunnen. Uiteraard 
krijg je een stagevergoeding. Deze bedraagt € 350,- p/m. Ons kantoor ligt op loopafstand van het 
treinstation in Bilthoven en is dus eenvoudig te bereiken.  

 

Je bent razend enthousiast over deze afstudeersstage, en nu?  
 

Enthousiast na het lezen van deze advertentie en zie je jezelf bij ons aan de slag gaan? Stuur dan 
je motivatie en CV naar maryvonne@difrax.com  o.v.v. “Afstudeer stage Europese productie”. 
 

 

 
 
 
Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en 
fopspenen. Met innovatieve en eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en 
ouders zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken. Difrax staat voor Care en Happy Growth! 
Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit te breiden. Dat doen we met een klein, 
hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn persoonlijk en 
hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mihaqW8uA1s 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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