
Vacature
Snoepontwerper

Kom werken b� Deltavorm. 
De beste snoepontwerper in
de wereld. Gewoon in Zeeland.



Deltavorm is een klein bedr�f dat groot is in een gespecialiseerde markt. Sinds
1948 onwerpen en produceren w� stempels voor snoepwaren. Meer dan 90%
van de omzet betreft export en die gaat naar meer dan 40 landen. 

J� en je collega’s kr�gen de ruimte om goede ideeën uit te werken tot een
nieuwe of verbeterde product of dienst en deze verder te ontwikkelen.
Innovaties hebben geleid tot een behoorl�ke groei in de laatste 10 jaar - die
nog verder door l�kt te zetten.

De teams bestaan uit professionals die heel goed weten wat er nodig is om
hun werk goed te kunnen doen. Dat weten z� het beste en daarom kr�gen ze
daarin ook grote vr�heid en bevoegdheden. Dat is soms even wennen voor
nieuwe collega’s, maar mensen met verantwoordel�kheidsgevoel en initiatief
ged�en daar het beste b�. En het bedr�f ook.

Over Deltavorm



Over Deltavorm

1.500

ontwerpen per jaar

35.000+

 verschillende vormen





De cultuur van Deltavorm

(Volgens je 
nieuwe collega's)



Het designteam van Deltavorm gaat wat gebukt onder haar eigen succes. Zelf ontwikkelde,
innovatieve producten en designs z�n zo goed aangeslagen b� onze klanten dat, ondanks een
flinke groei in capaciteit, de vraag nog wat sneller toeneemt.

Het designteam van Deltavorm zoekt daarom een collega. Het team is een grotendeels
zelfstandig draaiend onderdeel van Deltavorm en bepaalt in grote mate zelf wat ze nodig
heeft om doelstellingen te behalen. Teamleden bepalen onderling de taakverdeling en leiden
elkaar op, communiceren direct met klanten over de hele wereld en bepalen grotendeels zelf
hun planning.

Wie zoeken w�?
Vind j� het leuk om nieuwe snoepvormen 3D te ontwerpen met behulp van de modernste soft-
en hardware op dit gebied? En l�kt het je interessant om je bezig te houden met het
verbeteren en optimaliseren van de productieprocessen van onze opdrachtgevers? Wil je
graag werken voor klanten over de hele wereld? Lees dan verder.

Vacature



T�dverdeling
van je werk

3D ontwerpen en plaksjablonen ontwerpen

CNC, lasermachines en proefmodellen  

Research & ontwikkeling

35

15

Communicatie en planning30

10

%
Overleg met andere teams10



Over jou...
J� kan goed tekenen of vormgeven en je bent handig met software. We verwachten niet dat je ervaring hebt met
onze ontwerpsoftware, omdat deze zeer specialistisch is. Maar het is wel belangr�k dat je je nieuwe pakketten
snel eigen maakt.

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift. 

Je kunt uitstekend samenwerken met collega's - je kunt uitdelen en incasseren - en bent mentaal sterk. 
Je bent stressbestendig en kunt hoofd- en b�zaken scheiden, zodat je een (t�del�ke) hoge werkdruk goed kunt
verdelen, in overleg met je collega's. 



Deltavorm hecht niet per se veel waarde aan papieren en diploma’s en leidt graag mensen intern op. 
Motivatie en intelligentie z�n belangr�ker, maar je moet ze wel aannemel�k kunnen maken.

Wat z�n onze wensen?
- Ervaring met Adobe Illustrator
- Ervaring met 3D software
- Buitenlandse talen, zoals Spaans, Frans en Duits 



Het designteam b� Deltavorm bestaat momenteel uit vier medewerkers. Ieder heeft z'n eigen interesses,
achtergrond en specialisaties. Wil je meer over Anouk, Kenneth, Rick en Tom weten? Lees dan hun interviews.

Wie z�n jouw collega's?

https://www.deltavorm.com/tags/design-moulds-and-layout


marktconform salaris 40 uur 25 vakantiedagen goed pensioen

lunch op vr�dag evt. auto van de zaak snel vast contract

Wat bieden w� je?

mobiel en abonnement



Trek gekregen?
Is je interesse gewekt, maar vind je het wat vroeg om
meteen motivatiebrieven te gaan schr�ven en je cv af te
stoffen? Daar kunnen we inkomen. 

Bel ons even en binnen v�f minuten weet je of en wanneer
je langs kunt komen voor een rondleiding en een informele
kennismaking. Dat kan ook ’s avonds of in het weekend. 

+31 111 420 795
design@deltavorm.com

De Lelie 20 in Scharend�ke (Zeeland)

mailto:design@deltavorm.com


"Het allerleukste? Dat is wanneer je in
het buitenland op vakantie bent en je
eigen werk in de winkels ziet liggen!"


