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Deschacht is een Belgische distributeur van bouwproducten, met meer dan 40 jaar knowhow en expertise. De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofes-
sional heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000 artikelen. Ons ruime aanbod omvat riolerings- en afvoermaterialen, 
dak-, gevel- en isolatiematerialen en folies. Via onze webshop en een netwerk van 10 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een snelle 
levering. Bovendien bieden wij met een eigen studiedienst de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project. Ons team telt 180 medewerkers en 
realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen euro. Kortom: Deschacht staat garant als one-stop shop, mét non-stop bouwadvies!
De studiedienst van Deschacht optimaliseert rioleringsplannen voor grotere bouwprojecten in samenwerking met de hoofdaannemer, onderaannemer en 
architect of studiebureau. Een verkennend gesprek met de projectleiding en een grondige analyse van plan en bestek zijn de eerste stap. Waar mogelijk 
worden optimalisaties aan het rioleringstracé en regenwaterbeleid besproken, voorgelegd en uitgetekend, rekening houdend met wetgeving en regionale 
verordeningen. 

Vandaag centraliseert Deschacht zijn technische rioleringsexpertise voor bouw en industrie in één engineering platform. Planoptimalisatie, 3D bim ontwerp, 
rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een afscheider, maatwerk ontwikkeling en productspecialisme maken deel uit van deze nieuwe aanpak. 
Met dit engineeringsplatform – te vinden op de nieuwe omgeving www.deschacht.eu/engineering/ - kan de ontwerper van 
riolerings- en omgevingswerken concreet aan de slag. 

Non-stop advies
Onder het motto “non-stop advies” bundelen we voortaan de expertise van Deschacht en het zusterbedrijf Collinet tot het kenniscentrum Engineering.
 
Wil je meewerken aan de uitbouw van dit kenniscentrum? Deschacht zoekt een Projectadviseur/voorschrijver binnen de commerciële unit  
engineering voor de regio Antwerpen, Brabant en Limburg.

PROJECTADVISEUR ANTWERPEN, BRABANT & LIMBURG (m/v)

Functie

Als Project Adviseur word je het centrale aanspreekpunt voor alle klanten en prospecten in de regio Antwerpen, Brabant & Limburg en bouw je het product-
gamma van o.a. lineaire afwatering (glasvezelbeton en PE - PP afvoergoten van het merk HAURATON ) verder uit. Je klanten situeren zich binnen de grond- 
en wegenbouwsector en de burgerlijke bouwkunde (bouwklasse 7 en 8). Je onderhoudt contacten met studiebureaus, architecten, gemeentebesturen,…  
Om de business en de klanten goed te leren kennen, voorziet Deschacht  een grondige inwerk- en opleidingsperiode.

Als Project adviseur vallen volgende taken onder jouw bevoegdheid:
• Je analyseert de markt in je geografische sector en detecteer nieuwe bouwprojecten.
• Je stimuleert het gebruik van lineaire afwatering en toepassingen (van de producent Hauraton, www.hauraton.com) bij installateurs, architecten,  

  aannemers en studiebureaus.
• Je begeleidt en ondersteunt je klanten tijdens de projecten uitvoeringsfase met technisch advies.
• Je bouwt een relevant netwerk uit en onderhoudt je contacten op systematische wijze.
• Je organiseert informatiesessies en trainingen om je relaties te informeren over de mogelijkheden van de lineaire afwateringsproducten. Je houdt ze 

op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
• Je informeert je via diverse kanalen over evoluties in de markt.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Business Unit Manager en overlegt op regelmatige basis met je collega’s Project Adviseurs én met de diverse 

afdelingen.
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PROJECTADVISEUR ANTWERPEN, BRABANT & LIMBURG (m/v)

Profiel

Aanbod

• Een aantrekkelijke en afwisselende functie bij een bedrijf met een sterke naamsbekendheid.
• Een bedrijf dat zich kenmerkt door een innovatieve, moderne en tegelijkertijd waarde gedreven bedrijfscultuur.
• Een inwerkperiode en ruime mogelijkheden om je via opleiding verder te ontplooien.
• Een aantrekkelijk salaris, een representatieve bedrijfswagen en extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar jobs@deschacht.eu. Bij vragen kan je contact opnemen op 03 550 00 20. 
Je kan rekenen op een snelle en discrete behandeling van jouw kandidatuur.

• Kennis van of ervaring met de bouwsector (technieken) is een grote plus.
• Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld.
• Goede focus op het conceptuele van projecten: je bent in staat om het overzicht te bewaren maar blijft aandachtig voor de details.
• Je houdt ervan om je klanten te woord te staan, te adviseren en correct op te volgen. Door je servicegerichte attitude en je luistervaardigheid heb je 

oog voor de reële behoeften van je klant. Je bent een correcte en betrouwbare business partner en je wekt vertrouwen.
• Matuur persoon die degelijkheid, oprechtheid en professionalisme uitstraalt.
• Teamgericht persoon met een hoge mate van zelfsturing.
• Oplossingsgericht.
• Communicatieve en vlotte persoonlijkheid die ervan houdt een netwerk van contacten uit te bouwen en te onderhouden.
• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands.


