
 
 
 
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 
 

MONTAGELEIDER   
 
Functieomschrijving  
Jij wordt de Systimber montage expert van dienst.  Soms ga je zelf als montageleider aan de slag en breng je 
een volledige opbouw tot een goed einde, en soms leidt je een nieuwe ploeg op als instructeur, waarbij je hen 
met het systeem en alle trips and tricks vertrouwd maakt.  Ook de dienst na verkoop neem je voor jouw 
rekening, waarbij je voor kleine en grote problemen uitrijdt en snel inzicht verschaft in probleem en oplossing.  
Je schrikt er niet voor terug om vaak met nieuwe mensen aan de slag te gaan, en bent bereid om in geheel 
Vlaanderen te monteren.   Is er bij gelegenheid een opbouw in Wallonië of in een van de buurlanden, dan 
neem je die er met plezier bij.   
  
Profiel 
Je genoot een technische opleiding houttechnologie of bent gelijk(w)aardig door ervaring.  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 no nonsens en vindt een 
oplossing op de werf voor elk probleem.  Kwaliteit draag je hoog in het vaandel, en uit elke goede opbouw haal 
je persoonlijke voldoening.  

Aanbod  
Wij bieden vast werk in een groeiend en gezond bedrijf en een aangename werksfeer met een team van toffe 
collega’s, waar professionalisme hoog staat aangeschreven.  Je krijgt een concurrentieel verloningspakket in lijn 
met ervaring en met ruimte voor groei.  
 
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. 


