
Vacature 

Tweetalige Management assistent(e) (m/v) 
 voltijds, onbepaalde duur 

Hout Info Bois, het Centrum voor technische informatie over hout, en de Belgische Houtconfederatie 
zoeken een Directie-assistent(e), perfect tweetalig (nl/fr), voor een voltijdse betrekking van 
onbepaalde duur.  

Hout Info Bois en de Belgische Houtconfederatie bestaan uit een jong en dynamisch team van 10 
personen. Het gaat om twee vzw’s met als doel, enerzijds, te communiceren en te informeren om aan 
te zetten om meer hout te gebruiken en, anderzijds, de belangen te verdedigen van de bedrijven van 
de sector van bosbouw, bosuitbating, houtverwerking en houthandel. 

Taakomschrijving 
 

 Vertalen van documenten van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het 
Frans ; 

 
 Administratieve secretariaatstaken (opvolgen en opdaten van adressenbestanden, 

uitnodigingen, algemene logistieke taken, beheer van de leveringen, voorbereiding van de 
vergaderingen, onthaal,…) ; 
 

 Opvolgen en updaten van de websites (www.houtinfobois.be en www.houtconfederatie.be) 
van de twee organismes ; 
 

 Interne en externe communicatie (mailings,…);  
 
 Deelname aan bepaalde vergaderingen, notuleren en opstellen van proces-verbalen. 

 
Profiel – gevraagde vaardigheden 
 

 Perfecte kennis, schritelijk en mondeling, van het Nederlands en het Frans noodzakelijk.  
Kennis van het Engels is een bijkomende troef ; 

 
 Uitstekende beheersing van de programma’s van Office ; 

 
 Vlotte pen ; 

 
 Goed zelfstandig kunnen werken en initiatieven nemen ; 

 
 Zich goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden ; 

 
 Vermogen tot synthese en analyse. 

 

Wat bieden we ? 



Wij bieden interessant en afwisselend werk aan binnen het Centrum voor technische informatie over 
hout, dat in dezefde kantoren gevestigd is als de Belgische Houtconfederatie, met wie het nauw 
samenwerkt. 

Het loon zal afhankelijk zijn van de ervaring en de competenties van de kandidaat. Er zijn verschillende 
extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, gsm,…). 

Praktisch 

De kantoren van Hout Info Bois en van de Belgische Houtconfederatie zijn gelegen in de Koningsstraat 
163 te 1210 Brussel (metrostation Botanique). 

Wij verwachten uw motivatiebrief en uw CV voor 28 februari 2019 ten laatste, op bovenvermeld 
postadres of op info@bois.be . 


