
                                                     

 

                  
 

 
 

Junior Product Ontwerper (FT) 
 
Difrax ontwikkelt en ontwerpt doorlopend verschillende nieuwe producten voor baby’s en jonge kinderen. 
Zo blijven we continu innoveren en verbeteren, om kindjes en hun ouders van de beste producten te 
blijven voorzien. 
   
Het team Productontwikkeling ontwerpt producten door zich in te leven in de consument. Hun inspiratie 
komt uit meerdere bronnen, zoals: de klantenservice, consumentenpanels en medische panels. De 
medische panels bestaan uit artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, consultatiebureaus, 
kraamverzorgenden, verloskundigen, enz.  
De producten die wij ontwikkelen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen, omdat de doelgroep 
kwetsbaar is.  
 

Naar wat of wie zijn wij op zoek…?  
In ons team komt een plek vrij voor een Junior Product Ontwerper met grote interesse in (én liefst enige 
ervaring met) het ontwikkelen van consumenten producten.  

 
 
 

 

 

 

 

Functieomschrijving 

Als Junior Product Ontwerper bij Difrax ben je mede verantwoordelijk voor het ontwerpen en verbeteren 
van ons brede portfolio aan innovatieve consumentenproducten voor baby’s en hun ouders. Van het 
uitwerken van ideeën en 3D-modellen tot uitgebreide interne testen uitvoeren aan de hand van normen en 
contact met leveranciers, je bent betrokken bij alle designproces gerelateerde activiteiten. 

Een greep uit de belangrijkste taken van deze leuke functie: 

• Uitwerken van consumentenproducten in Solidworks  

• Uitvoeren van productverbeteringen 

• Deelnemen aan en uitvoeren van alle designproces gerelateerde activiteiten 

• Het uitvoeren van interne testen op basis van kwaliteit, veiligheid en functionaliteit 

• Lezen en interpreteren van Europese normen  

• Checken van ontwerpen met bestaande patenten 

• Bijhouden van alle product onwerp gerelateerde documentatie 

• Contact onderhouden met internationale leveranciers  

 



                                                     

 

 
Jouw profiel 
 

• Relevante afgeronde HBO of WO opleiding, bijvoorbeeld Industrieel ontwerpen 
(zoals IPO of IO) 

• 0-3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Ervaring met 2D tekenen en 3D modelleren in Solidworks 

• Goede beheersing van surface modeling binnen Solidworks is een pré 

• Je hebt goede schetsvaardigheden 

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

• Vereiste competenties: flexibel en stressbestendig, inlevingsvermogen, creatief, 
taalgevoel/communicatie, assertiviteit, representatief, zelfstandig en accuraat en hands-on 
mentaliteit 

• Woonachtig in een straal van maximaal 40 km van Bilthoven  
 

Wat bieden wij?  
Een afwisselende job bij een mooi Nederlands bedrijf, op een leuke afdeling met gezellige collega’s. Wil jij 
samen met ons verder bouwen aan een wereldmerk en wil je werken met een enthousiast, gemotiveerd 
team?  

Je bent razend enthousiast over deze uitdaging, en nu?  
Lijkt het je wat om het vaste Difrax team te ondersteunen? Dan is dit je kans! We werken met veel vrouwen 
in het bedrijf maar geloven enorm in diversiteit. Dus mannen zijn ook zeker uitgenodigd om te solliciteren! 
Je kunt je motivatie, portfolio en CV  sturen naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “Product Ontwerper”. 

 

  
 

 
Difrax 
Difrax, opgericht in 1967, is het Nederlandse A-merk van babyproducten en is marktleider in het segment babyflessen 
en fopspenen. Bij Difrax staan we voor ‘A Little Help’, waarbij ouders en hun dierbaarste bezit centraal staan. Want 
niemand weet precies hoe het werkt als je een baby krijgt. 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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