
 
 
 
 
 
 

 
Vacature stagiair IED             december 2019 
 
Wie zijn wij: 
ProtoSpace is een plek met multidisciplinaire kennis waar op een snelle en laagdrempelige 
wijze ideeën tastbaar gemaakt worden. Creativiteit en kennis van techniek komen samen bij 
ProtoSpace en bieden de ideale voedingsbodem voor nieuwe innovaties. ProtoSpace helpt 
start-ups en innovatieve bedrijven bij de eerste fase van product-development. Daarnaast 
werkt ProtoSpace intensief samen met de Hogeschool Utrecht waar ze sinds 2017 ook 
gevestigd is. ProtoSpace bestaat uit een klein, creatief team (7 personen) dat werkt in een 
labomgeving. Meer informatie kan je vinden op www.protospace.nl 
 
Profiel: 
Jij bent: 

• Praktisch ingesteld, je vindt het leuk om dingen te maken. 
• Proactief en zelfstandig. 
• Communicatief ingesteld, je deelt je plannen en ideeën graag 
•  

Jij hebt:  
• Ervaring met 3D tekenpakketten 
• Kennis en (hands-on) ervaring op het gebied van digitale productiemethodes (3D 

printer, (CNC) frezen/draaien, lasersnijden) 
• Affiniteit met mechatronica/robotica 
• Bij voorkeur enige kennis en ervaring op het gebied van elektronica 
• Bij voorkeur enige kennis en ervaring op het gebied van programmeren 

 
Stageopdracht: 
Bij ProtoSpace werken we meestal aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Afhankelijk van je 
eigen interesse wordt de stage hier mogelijk hierop aangepast. Opdrachten waar op dit 
moment aan gewerkt kan worden zijn: 

- Transform CE: nieuwe productietechnieken (en producten) voor en van gerecycled 
plastic 

- Aectual / DUS architecten: updaten van een robot 3D printer voor het printen van 
vloeren en facades. 

- Trainingsmogelijkheden van proprioceptie waarbij spiervibratoren worden gebruikt. 
 
ProtoSpace is een kleine organisatie waar aan diverse projecten tegelijkertijd wordt gewerkt.  
Als stagiair ben je actief betrokken bij de projecten die op dat moment spelen. 
 
Wij bieden: 

• Een dynamische werkomgeving waar iedere week wat anders gebeurt. 
• Eigen (flex-) werkplek. 
• Een plek in een gezellig team met creatieve collega’s die hecht met elkaar 

samenwerken. 
• Professionele begeleiding 
• De mogelijkheid om zelf te werken met onze machines. 

 
Termijn: februari 2019 - juli 2020 (evt. in overleg) 
Vergoeding: € 200,- per maand op basis van een 40-urige werkweek 
Locatie: ProtoSpace, Padualaan 99 
 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature: mail dan naar jacob@protospace.nl en/of 
jan-jaap@protospace.nl  


