
  

 

 

 

 

WOOD.BE zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

labomedewerker met scheikundige achtergrond (m/v) 

 

 

WOOD.BE is het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie. Wij ondersteunen de 

ondernemingen van deze sector maximaal bij het realiseren van een innovatieve en duurzame 

toekomst. WOOD.BE is een one-stop-shop waar u terecht kan met al uw vragen over technologie, 

innovatie, certificatie, normalisatie, testen, veiligheid, … 

 

We zijn gevestigd in het centrum van het land (Anderlecht/Brussel). We zijn eenvoudig bereikbaar, 

zowel met het openbaar vervoer (10 min stappen van metrostation Ceria/COOVI) als met de wagen 

(afrit Anderlecht – Sint-Pieters-Leeuw). 

 

WOOD.BE beschikt over een geaccrediteerd laboratorium (chemisch labo / afwerkingslabo / 

mechanisch labo) dat een brede waaier aan testmogelijkheden aanbiedt aan de industrie. 

 

Voor het chemisch labo en het afwerkingslabo zijn wij op zoek naar een medewerker met een 

scheikundige achtergrond. 

 

Functiebeschrijving 

 Je bent actief in het chemisch labo en het afwerkingslabo. Bij al deze activiteiten werk je 

nauw samen met de betrokken experten van WOOD.BE en de laboverantwoordelijke. 

 Je wordt betrokken bij de analyse van klantenvragen die betrekking hebben op chemische 

vraagstukken (bestaande testen en nieuw te ontwikkelen testen). 

 Op termijn kan je: 

o zelfstandig een norm of een analysetechniek beoordelen en de vraag van de klant 

vertalen naar een testprotocol; 

o de nodige testen uitvoeren om nieuwe testmethoden te valideren; 

o de nodige input voorbereiden om een correcte offerte te kunnen opmaken voor de 

klant;  

o zelf chemische analyses uitvoeren; 

o de data verwerken en het testrapport voorbereiden. 

  

 



 

 

 Functievereisten 

 Je bent bachelor in de scheikunde; 

 Je hebt een brede interesse, kennis en ervaring betreffende analytische 

(scheiding)technieken zoals gaschromatografie en ICP; 

 Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail; 

 Je bent een echte teamspeler; 

 Je durft verantwoordelijkheid nemen en communiceert vlot met je collega’s; 

 Je denkt en werkt oplossingsgericht; 

 Je bent bij voorkeur tweetalig (N/F) en hebt daarnaast een basiskennis van het Engels; 

 Je kunt goed overweg met de courante office pakketten (Word, Excel, Outlook). 

 

Ons aanbod 

Wij bieden jou: 

 Een fulltime job. 

 Een competitief salaris dat in verhouding staat tot je competenties en ervaring. 

 Tal van extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, … 

 De mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen binnen een kennisintensieve 

organisatie via on-the-job learning. 

 Doorgroeimogelijkheden. 

 De kans om deel uit te maken van een enthousiast team van 25 personen met een open 

bedrijfscultuur. 

 

Geïnteresseerd in deze carrièremogelijkheid? 

Ben jij de labomedewerker waar we naar op zoek zijn? 

Stuur dan jouw gemotiveerde kandidatuur en je CV naar WOOD.BE, ter attentie van Chris De Roock, 

general manager, bij voorkeur via mail naar chris@wood.be. 
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