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Afstuderen bij PlayFountain 
Bij PlayFountain hebben we behoefte om weer verder te innoveren! Ga jij een 
uitdaging niet uit de weg? Vindt je het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn 
en iets te bedenken wat ook echt gemaakt gaat worden? Lees dan verder!  

 

Wie wij zijn 
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een heel mooi uniek 
product: de PlayFountain, die nu internationaal wordt verkocht. De 
PlayFountain is een mobiele speel fontein die water omhoog kan spuiten 
door meer dan 1.000 programmeerbare waterstralen. Hier worden spellen 
mee afgespeeld waarbij het doel is om droog te blijven. Door het mobiele 
karakter kan elke PlayFountain binnen een dag op- of afgebouwd worden 
en zo van locatie naar locatie reizen. 
 
We zijn op dit moment met een jong, enthousiast en klein team (maar 
groeiend) en we zijn gewend om met het team ervoor te zorgen dat alles 
gedaan wordt. Schouders eronder, samenwerken en gezelligheid dat 
typeert ons toch wel het beste. We willen daarbij blijven investeren in 
ontwikkeling, want er zijn nog zoveel mogelijkheden met dit product!  
Grijp dus jouw kans en ga op ontdekking in de wereld van fonteinen en 
maak de wereld een stukje mooier en leuker. 
 
 
Jouw uitdaging als afstudeerder 
Wij willen blijven vernieuwen ondanks dat we al een super innovatief 
product hebben staan. Wij kijken graag nog verder naar de toekomst en 
willen daarin mensen blijven verbazen. Het product kan nog allerlei 
kanten op en willen jou daarin een stuk van de route laten bepalen. Dit 
door onderzoek naar klantbehoefte, gecombineerd met speelse 
creativiteit tot haalbare concepten. Met als het kan een prototype en zo 
mogelijk een echt product!  
Zelf hebben we voor de toekomst al tal van ideeën, waar wij je ook 
deelgenoot van willen maken, echter staan wij zeker open voor input 
vanuit jou.  
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Wat wij jou bieden als afstudeerder bij PlayFountain 

• Je komt te werken in een internationaal en gezond bedrijf waar 
kwaliteit, betrouwbaarheid, innovativiteit en samenwerken centraal 
staan. 

• Een dynamische omgeving met veel vrijheid en ruimte voor eigen 
initiatief en inbreng, met goede begeleiding.  

• Een stagevergoeding van € 400,-  per maand, inclusief rijkelijke 
lunch op kantoor en de mogelijkheid om je reiskosten te declareren. 

• Tenslotte krijg je de mogelijkheid om echt iets neer te zetten met 
jouw afstudeerproject, het doel is niet om straks een rapport in de 
kast te hebben staan, maar om echt een product op te leveren. 

  
Jouw Profiel 
Je houdt van samenwerken, maar je kan je ook zelfstandig ergens in 
vastbijten. Je vindt het prima om alles aan te pakken wat nodig is om iets 
te bewerkstelligen. Je bent vindingrijk en vindt het leuk om te ‘puzzelen’ 
met diverse technische disciplines. Qua computervaardigheden ben je 
goed in Solidworks en is het fijn als je overweg kunt met enkele adobe 
programma’s zoals bijvoorbeeld photoshop. Niet alleen ben je handig met 
programma’s, maar je vindt het ook leuk om met gereedschap jouw 
ideeën tastbaar te maken. Verder beheers je naast Nederlands ook de 
Engelse taal. 
 
  
Vragen of solliciteren? 
Solliciteren kan door jouw CV en portfolio toe te sturen naar Karijn 
Schonewille: karijn@playfountain.com Daarbij vinden we een 
begeleidende motivatiebrief altijd fijn maar is geen must.  
 
Wil je eerst meer weten over PlayFountain of heb je nog vragen? Mail 
deze dan ook naar Karijn of bel ons op 085-303 33 50. 
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