
  

 

 
 

 

WOOD.BE zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

Innovatieadviseur (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).  

 

In het kader van de uitbouw van een steunpunt eco-innovatie, dat de bedrijven van de hout- en 

meubelindustrie moet ondersteunen bij de duurzame innovatie van producten, processen, diensten 

en business modellen, zijn wij op zoek naar een innovatieadviseur. 

 

Functiebeschrijving 

 als innovatieadviseur vertrek je in al jouw activiteiten vanuit een brede visie op het 

bedrijfsleven en op het begrip innovatie, 

 je legt je meer specifiek toe op het thema eco-innovatie (eco-design, design-for-

disassembly, circulaire economie, duurzaam ondernemen, sluiten van materiaalkringlopen, 

ontwerpen van circulaire business modellen, …); 

 je bent actief op zowel individueel bedrijfsniveau als collectief sectorniveau. Dit impliceert 

ook een tijdsverdeling waarbij je ongeveer de helft van de tijd op het terrein, bij de bedrijven, 

doorbrengt en de andere helft op kantoor, waar je nauw samenwerkt met je collega’s; 

 op individueel bedrijfsniveau lever je innovatieadviezen op maat van de bedrijven van de 

hout- en meubelindustrie. Je fungeert hierbij als gesprekspartner van bedrijfsleiders, R&D 

verantwoordelijken en andere sleutelfiguren binnen de bedrijven. 

 op collectief sectorniveau treed je in teamverband op als coördinator en/of uitvoerder van 

onderzoeksprojecten, als (mede)organisator van activiteiten omtrent de innovatie van 

producten, processen, diensten en business modellen,…; 

 

 Functievereisten 

 je beschikt over een masterdiploma productontwikkeling, industrieel ingenieur industrieel 

ontwerp of over een gelijkwaardige achtergrond dankzij een combinatie van opleiding en 

ervaring; 

  

 

 



 

 

 je hebt een brede interesse voor thema’s als innovatie en eco-innovatie in al hun facetten. 

Jouw aanpassingsvermogen stelt je in staat om snel om te schakelen van het ene 

(deel)thema naar het andere; 

 je beschikt over relevante werkervaring op het vlak van innovatie; 

 je beschikt over relevante werkervaring op het vlak van eco-innovatie of bent bereid om je 

dit thema op korte termijn eigen te maken. Affiniteit met dit thema is een duidelijke troef. 

 je denkt en werkt oplossingsgericht en klantgericht; 

 je beschikt over de nodige consultancy vaardigheden en weet de klanten hiervan te 

overtuigen; 

 je hebt zin voor initiatief en je denkt en werkt toekomstgericht. 

 je bent een echte teamspeler; 

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

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

Vooral in het Nederlands ben je zowel mondeling als schriftelijk behoorlijk taalvaardig. Je 

hebt een vlotte pen; 

 Je kunt goed overweg met de courante hedendaagse ICT hulpmiddelen, zoals Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, internet, online databanken, … 

 

Ons aanbod 

Wij bieden jou: 

 een uitdagende en inhoudelijk interessante job, met veel kansen op zelfontplooiing; 

 een voltijdse of een deeltijdse job: wij zijn bereid om rekening te houden met de balans 

tussen werk en privé; 

 veelvuldige en gevarieerde contacten met het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, de 

overheid, …; 

 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; 

 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 innovatieadviseur 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. 

 

mailto:chris@wood.be

