WOOD.BE zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:
Medewerker voor het mechanisch laboratorium (m/v/x)
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 de bedrijven terecht kunnen met al hun 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 (trein + metro) als met de wagen (afrit Anderlecht – Sint-PietersLeeuw).
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker voor ons mechanisch
laboratorium.

Jouw toekomstige functie


Je bent werkzaam binnen een Belac geaccrediteerd laboratorium;



Je analyseert de laboratoriumaanvragen die betrekking hebben op fysieke en mechanische
eigenschappen van hout en houtproducten in samenwerking met onze experten;



Je kunt een norm of een analysetechniek interpreteren en de vraag van de expert omzetten in
een testprotocol;



Je voert de testen zelf nauwkeurig uit of werkt hierbij samen met een collega;



Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken en de proefstalen nauwkeurig machinaal
voor te bereiden;



De testen die je uitvoert kunnen ofwel gebeuren in opdracht van een industriële klant, ofwel in
het kader van wetenschappelijk onderzoek. In het laatste geval werk je nauw samen met het
onderzoeksteam van WOOD.BE met het oog op de ontwikkeling van nieuwe kennis;



Je voert een eerste verwerking van de resultaten uit en bereidt het testrapport voor;



Je functioneert in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken en collega’s van het
laboratorium.
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Jouw profiel


Je hebt een diploma van bachelor hout, houtbouw of gelijkwaardig door opleiding en/of ervaring;



Je bent een echte teamspeler;



Ervaring is een pluspunt, maar geen absolute vereiste indien je over een grote gedrevenheid
en een sterke wil tot “on-the-job learning” beschikt;



Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail;



Je denkt en werkt oplossingsgericht. Je werkt hierbij nauw samen met onze experten en
departementshoofden;



Je bent bij voorkeur tweetalig (N/F) of bent bereid om je in beide talen verder te bekwamen. Je
hebt daarnaast een goede basiskennis van het Engels;



Je kunt goed overweg met de courante Office-pakketten (Word, Excel, Outlook en PowerPoint);



Je kan vlot met houtbewerkingsmachines omgaan of je bent bereid indien nodig hiertoe de
nodige opleiding te volgen.



Wat wij jou bieden


Een fulltime job als labomedewerker (4/5 is bespreekbaar);



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



Mogelijkheden tot flexibele uurregeling;



Tal

van

extralegale

voordelen

zoals

maaltijdcheques,

groepsverzekering,

hospitalisatieverzekering, …;


Een uitdagende job met veel afwisseling;



De mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen binnen een kennisintensieve en
multidisciplinaire organisatie via “on-the-job learning”, opleiding en onderzoek;



De kans om deel uit te maken van een klein (28 personen) team met een open bedrijfscultuur.

Ben jij de gedreven labomedewerker die we zoeken?
Stuur dan jouw gemotiveerde kandidatuur en CV naar WOOD.BE, ter attentie van Chris De Roock,
General Manager, bij voorkeur via email naar mailto:chris@wood.be.

