
                                                     

 

                  
  
 
 

 

Stagiair(e) op de afdeling Productontwikkeling 

 

 

Stageomschrijving 

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.  
  
Wat ga je doen:  

• Onderzoek naar de concurrenten en eventuele patenten.  

• Planning en visualisatie van het product in schets en 3D tekenen. 

• Renderen van producten en het testen van prototypes. We werken o.a. met de volgende 
computerprogramma’s:  Solidworks en Illustrator. 

Tijdens deze stage mag je de productontwikkeling van babyproducten van A tot Z meemaken!  

 
We zijn vanaf september 2020 op zoek naar een student uit semester 5 voor een meeloopstage. Goede kennis van 
surface modelling in Solidworks is een pré.  
 
Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,-- bruto p/m.  
 

Je bent razend enthousiast over deze stage, en nu?  

Herken je je in deze vacature en ben je enthousiast? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren. Stuur hiervoor een 
korte motivatie, je CV en je portfolio naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “Stage Productontwikkeling”. 

Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en fopspenen. Difrax staat voor A 
little help. Met innovatieve en eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en ouders zo gemakkelijk 
en aangenaam mogelijk maken. 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! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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