
  

 

 

 

 

WOOD.BE zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

een O&O medewerker met bouwkundige achtergrond (m/v) 

 

 

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

ondernemingen 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). 

 

Voor ons departement “Technologisch onderzoek & advies” zijn wij op zoek naar een O&O 

medewerker met een bouwkundige achtergrond. 

 

Functiebeschrijving 

 Je volgt de kennisbehoeften van de bedrijven in de houtsector op de voet. Op basis van deze 

behoeften formuleer je collectieve onderzoeksprojecten en, na goedkeuring, sta je samen met 

je collega’s ook in voor de uitvoering van deze projecten. 

 Je volgt de evolutie van een aantal belangrijke productnormen en van Eurocode 5. 

 Je helpt de bedrijven van de houtsector bij het oplossen van hun technologische vraagstukken. 

Je verzorgt hierbij het hele traject van analyse van het vraagstuk, opmaak van de offerte, tot en 

met het afleveren van een verslag aan de klant. Je staat in voor zowel de externe communicatie 

met de klant als de interne communicatie met het onderzoekslabo van WOOD.BE. 

 Je ontwikkelt jezelf tot expert inzake toepassing van hout in de bouw. 

 Je staat de ondernemingen bij in het ontwikkelen van technische goedkeuringen op nationaal 

en Europees niveau (ATG en ETA). 

 Je treedt op als contactpersoon voor de bedrijven uit de houtsector, maar ook voor andere 

onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, onafhankelijke labo’s, … 

 Je brengt je technologische kennis over op de bedrijven in de sector via de organisatie van 

workshops en seminaries. 

  

 



 

 

Functievereisten 

 Je hebt een diploma van burgerlijk ingenieur bouwkunde, industrieel ingenieur bouwkunde of 

gelijkwaardig. 

 Een doctoraat strekt tot aanbeveling. 

 Je hebt minimum 5 jaar academische en/of praktijkervaring. Indien deze ervaring zich situeert in 

de houtsector, is dit een belangrijk pluspunt. 

 Je werkt zeer nauwkeurig en hebt oog voor detail. 

 Je denkt en werkt oplossingsgericht. De bedrijven van de houtsector hebben in jou een ideale 

partner om hun technologische vraagstukken te analyseren en op te lossen. Je bent inventief en 

klantgericht. 

 Je bent goed georganiseerd. Je bent efficiënt op vlak van time management, prioriteitsstelling en 

planning. Je bent punctueel en respecteert afspraken en deadlines. 

 Je bent tweetalig Nederland/Frans met een goede kennis van het Engels. 

 Je kan goed overweg met de courante Office pakketten (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…). 

 

Ons aanbod 

Wij bieden jou: 

 Een fulltime job als O&O medewerker. 

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

 Tal van extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, … 

 De nodige werkinstrumenten, zoals een bedrijfswagen, een laptop, een smartphone, … 

 Een veelheid aan boeiende contacten in de houtsector, de academische wereld en de overheid. 

 De mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen binnen een kennisintensieve 

organisatie. 

 Een job met heel veel afwisseling. 

 De kans om deel uit te maken van een klein (25 personen) team met een open bedrijfscultuur. 

 

Geïnteresseerd in deze carrièremogelijkheid? 

Ben jij de O&O medewerker 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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