
 
 
 
 

Stage Creatief DTP’er 
 
 

"Elke dag bij Difrax is weer anders, ik krijg de ruimte om zelf initiatieven te ontplooien 
en verantwoordelijkheden te nemen, en leer samen te werken met verschillende disciplines"  

- Debbie (marketing stagiaire bij Difrax) 
 
 

Volg jij een opleiding tot grafisch vormgever (niveau 4) of DTP-er (niveau 3) en zoek je nog een 
uitdagende stageplek? Dan is Difrax op zoek naar jou! Wij bieden een veelzijdige stageplaats met 
veel verantwoordelijkheden! Een perfecte meewerkstage om te kijken waar jouw sterke kanten 
liggen en waar je je verder in wil ontwikkelen in de toekomst! 
 

 
 

Functieomschrijving 
 
Als Design stagiair(e) ben je écht onderdeel van het team Marketing/Design. Samen hebben we 
een belangrijke taak: het positioneren van Difrax in de (internationale) markt. Jij werkt mee aan 
bijvoorbeeld leuke visuals voor onze social media, MKT-materialen, de verpakkingslijn, 
vernieuwingen van de website, fotografie en de styling ervan. Gedurende je stageperiode word 
je begeleid door de Graphic Designer. 

 

Je belangrijkste taken: 
 

• Ondersteunen en meewerken in het Marketing/Design team gericht op Design 
• Maken van pakkende visuals voor onze social media kanalen 
• Optimaliseren van de Difrax beeldbank 

 

Wie ben jij?  
 

• Je bent enthousiast en leergierig 
• Je hebt een creatieve geest en hebt oog voor detail 
• Je vindt het leuk om in teamverband samen te werken  
• Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar  
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je hebt (enige) ervaring met Adobe programma’s 

InDesign/Illustrator/Photoshop/Acrobat 
• Je zoekt een meewerkstage van minimaal 20 weken 
• 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 kunnen. We 
stimuleren het aandragen van eigen initiatieven en het uitvoeren hiervan. We houden 
van creativiteit en out of the box ideeën. 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. Daarnaast houden we rekening met een eventuele 
opdracht vanuit je studie.  
 

Wil je aan de slag bij Difrax?  
 
Ben je enthousiast en zie je jezelf bij ons aan de slag gaan? Stuur dan je motivatie, 
portfolio en CV naar maryvonne@difrax.com o.v.v. “Stage Design”. 
 

 
 
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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