
ONE-STOP 
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NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu

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 re-
aliseert een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen euro. Kortom: Deschacht staat garant als one-stop shop, mét non-stop bouwadvies!

Om onze studiedienst te versterken, zijn wij op zoek naar een Medewerker Studiedienst voor het filiaal Geel of Oostakker.

MEDEWERKER STUDIEDIENST (m/v)

Functie

• Je zorgt mee voor de verdere uitbouw van de studiedienst.
• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van hydraulische studies en rioleringsstudies.
• Je bent onze contactpersoon voor de buitendienstmedewerkers en klanten.
• Je maakt planoptimalisaties voor rioleringsstudies in 2D (AutoCAD) en 3D (REVIT/BIM) en werkt daarvoor met de Deschacht BIM 

rioleringsbibliotheek en template.
• In deze rol rapporteer je aan de verantwoordelijke van de studiedienst.

Profiel

• Je beschikt minstens over een bachelordiploma bouwkunde of je bent gelijkwaardig door ervaring.
• Kennis van AutoCAD en Revit is een pluspunt.
• Je bent communicatief sterk en werkt nauwkeurig.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@deschacht.eu. 
Voor meer informatie over deze functie, contacteer Dirk Stuyven via dirk.stuyven@deschacht.eu of op 0497 248 877.

Aanbod
Je werkt in een dynamische omgeving die snel evolueert, waar kwaliteit en service centraal staan, binnen een no-nonsense cultuur met professionele 
collega’s en een gezonde dosis teamspirit. Je krijgt na een ruime opleidingsperiode de ruimte om zelfstandig te werken, initiatief te nemen en jezelf verder 
te ontwikkelen. Wij bieden een correcte verloning in functie van jouw ervaring en prestaties plus extralegale voordelen.


