
 
 
 
Systimber is een unieke, gepatenteerde en erg performante houtbouwtechnologie met focus op de particuliere 
woningbouw.  Het systeem deed in 2014 zijn intrede in de Belgische markt, en kende sindsdien een sterke 
groei.  In april 2020 startte het bedrijf met eigen productie in Gent en in september 2020 ging een eerste 
franchisewoning in Kortrijk uit de startblokken. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een vlakke structuur 
en korte beslissingslijnen waarbij ondernemerschap, verantwoordelijkheidszin en gedrevenheid centraal staan.  
 
Om onze sterke groei verder te realiseren, hebben wij een vacature voor een gedreven m/v 
 

JUNIOR PROJECTLEIDER REGIO GENT 
(ook voor jobstarters) 

 
Functieomschrijving  
Eenmaal een project verkocht is, moet het digitaal worden uitgewerkt tot in het grootste detail.   Dat doe je 
met sketchup, een veelzijdig tekenprogramma waar je expert in wordt.   Je tekent het gebouw uit in het 
grootste detail, en houdt daarbij rekening met de mogelijkheden van het bouwsysteem, de stabiliteit én de 
esthetiek van de constructie.   Tjidens dit proces ben je het centrale aanspreekpunt voor de bouwheren en 
eventuele andere betrokken partijen (architect, aannemer….).     
Je organiseert de voorbereiding van de werf, en zorgt ervoor dat alles tijdig op de werf is wat een snelle en 
efficiënte opbouw garandeert.   Je zorgt ervoor dat alles volgens schema kan worden opgeleverd. 
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke uitwerking van het project, voor de kosten, en voor de 
timing, en streef ernaar om bij elke klant de beste indruk na te laten. 
 
Profiel 
Je genoot een technische opleiding houttechnologie of gelijk(w)aardig.  Relevante ervaring aan de tekentafel is 
een voordeel. Het werken met de hout en de oneindige mogelijkheden hierbij hebben voor jou geen geheimen. 
Je kan zelfstandig werken, je bent ondernemend, kritisch ingesteld, en gedreven om continu te verbeteren.  Je 
bent stipt, georganiseerd en een goede communicator.   Nieuwe tekenprogramma’s en IT oplossingen heb je 
snel onder de knie.  

Aanbod  
Wij bieden vast werk in een groeiend en gezond bedrijf, een aangename werksfeer met toffe collega’s, een 
uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden en een marktconform remuneratiepakket. 
 
Solliciteren 
Stuur jouw cv met motivatiebrief naar  sollicitaties@systimber.com of neem voor bijkomende info 
telefonisch contact met Karel op het nummer 0475 57 47 09. Meer info over ons bedrijf vind je op 
www.systimber.com. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 


