
 

 

De Belgische Houtconfederatie zoekt een 

Nederlandstalige projectmedewerker (M/V) 

De Belgische Houtconfederatie is de nationale beroepsfederatie voor de sectoren van 

boswerken, bosuitbating, zagerijen en houthandel (www.houtconfederatie.be). De 

Houtconfederatie heeft als belangrijkste taken de sectoren te vertegenwoordigen op de 

verschillende beleidsniveaus en de belangen van de verschillende sectoren en haar leden te 

verdedigen.  

De Houtconfederatie maakt deel uit van het Vlaamse Bosforum (www.bosforum.be) dat 

experts uit de bos- en houtsector groepeert en streeft naar een ambitieus multifunctioneel 

bosbeleid. In het kader van deze samenwerking werd onlangs een project opgestart om 2 

werven uit de ‘Toekomstvisie Bos en Samenleving’ van het Bosforum uit te werken. 

 

Functie: 

Je voert de studie rond de werven ‘duurzame houtoogst en versterking korte ketens’ en 

‘erkenningsregeling voor exploitanten in privé-bos’ uit: 

- Je formuleert enerzijds concrete voorstellen om het minimumaanbod voor lokale 

zagerijen te garanderen, en anderzijds stel je een plan van aanpak op om kwalitatieve 

stammen uit het brandhoutcircuit te redden en te gebruiken voor meer waardevolle 

toepassingen; 

- Je onderzoekt mogelijke scenario’s voor de Vlaamse Houtmeester: vorm, werkgebied 

en financiering; 

- Je maakt een overzicht van potentieel innovatieve toepassingen van hout uit Vlaamse 

bossen; 

- Je stelt een synthesedocument op met daarin de standpunten van de bosexploitanten, 

de boseigenaars en de bosbeheerders omtrent een erkenningsregeling voor 

exploitanten in privé-bos. 

Naast de uitvoering van het project sta je bij de Houtconfederatie mee in voor het contact met 

en de dienstverlening aan de leden en voor de vertegenwoordiging van de verschillende 

sectoren in Vlaanderen. 

 

Taken:  

- Organisatie van enquêtes en werkvergaderingen met bedrijven en vertegenwoordigers 

van de bos- en houtsector; 

- Samenvattende rapporten schrijven; 
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- Regelmatige contacten met de bedrijven van de sector maar ook met de 

vertegenwoordigers van de overheidsdiensten en de partners van de Belgische 

Houtconfederatie. 

- … 

 

Profiel:   

- Master (marketing, handel, economie, bio-ingenieur,…) 

- Uitstekende communicatievaardigheden (schriftelijk en mondeling) en sociale 

vaardigheden 

- Goede netwerker en community builder 

- Kennis van of ervaring in de houtsector is een pluspunt 

- Synthetisch én analytisch kunnen denken en werken 

- Zelfstandig kunnen werken  

- Positief ingesteld zijn en doelgericht kunnen blijven 

- Rijbewijs B 

 

Wij bieden: 

• 4/5 of voltijds contract voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging 

• Loon volgens ervaring 

• Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer  

• Maaltijdcheques, ecocheques, …  

 

Standplaats: Brussel met frequente verplaatsingen voor bedrijfsbezoeken en vergaderingen 

in Brussel en het Vlaamse Gewest. 

 

Solliciteren? 

Bezorg ons je kandidatuur (CV en motivatiebrief) vóór 25/09/2019 via fdm@hout.be of per 

post aan Belgische Houtconfederatie, Koningsstraat, 163 te 1210 Brussel. 

Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Joris Dehennin (jd@hout.be). 

Gesprekken zullen plaatsvinden op 30 september en eventueel 3 oktober 2019.  


