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WOOD.BE zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:  

Expert houttechnologie (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 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). 

Om de verdere groei van onze organisatie te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een expert in 

houttechnologie. Word jij onze nieuwe collega? 

Functiebeschrijving 

Als expert in houttechnologie ben je betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van 

houttechnologie en houtbouw. Hiervoor werk je nauw samen met jouw directe collega’s alsook verschillende 

onderzoekspartners (universiteiten, hogescholen, andere onderzoekscentra,...). 

Je volgt de evolutie van normen (FSC®, PEFC™) binnen het domein van Chain of Custody (CoC) op de voet 

en je bent in staat deze normen nauwkeurig te interpreteren en ze toe te passen binnen de bedrijven van de 

houtsector. 

Een deel van jouw werktijd breng je door op het werkveld waar je bedrijven audit volgens de normen van FSC 

(FSC® A000508) en/of PEFC (PEFC/07-4-01). Andere taken – zoals onderzoeksactiviteiten - weet je uit te 

voeren door een combinatie van kantoor- en telewerk. 

Verder neem je actief deel aan interne teammeetings van zowel het departement certificatie als van Research 

& Innovation. Kortom, een veelzijdige en gevarieerde functie!  

Jouw profiel 

• Je hebt een masterdiploma gerelateerd aan de houtindustrie (bijvoorbeeld: bio- of bouwkundig 

ingenieur) en/of je hebt al minstens drie jaar ervaring binnen de houtsector. 

• Ervaring als professioneel auditeur is een pluspunt, al bieden we jou hiervoor zeker een 

opleiding aan en kan je rekenen op de begeleiding van andere auditeurs binnen het 

certificatieteam. 

• Je herkent jezelf in de volgende persoonlijke eigenschappen: ethisch, ruimdenkend, 

diplomatisch, samenwerkend, opmerkzaam, scherpzinnig, veelzijdig, volhardend, 

besluitvaardig, autonoom, professioneel, verantwoordelijk, enz. 

• Je werkt gestructureerd, je bent efficiënt op vlak van tijdsbeheer en je weet prioriteiten te 

stellen. Je bent accuraat en punctueel. 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

• Je bent tweetalig (Nederlands/Frans of Frans/Nederlands) en hebt een goede kennis van het 

Engels (taal van officiële documenten). 

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, ...). 

 

Ons aanbod 

Wij bieden jou: 

• Een job als expert in houttechnologie (5/5 of 4/5e); 

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

• Tal van extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, ... 

• Extra ondersteunende werkinstrumenten zoals een bedrijfswagen, een laptop, een smartphone; 

• Veelvuldige en gevarieerde contacten met het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, de 

overheid...; 

• De mogelijkheid om jouw competenties verder te ontwikkelen binnen een kennisintensieve en 

multidisciplinaire organisatie; 

• De kans om deel uit te maken van een enthousiast team van 26 personen binnen een 

organisatie met een open bedrijfscultuur. 

 
 
Geïnteresseerd in deze carrièremogelijkheid? 

Ben jij de expert in houttechnologie waar we naar op zoek zijn? 

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

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