
ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu

Deschacht is een Belgische distributeur van bouwproducten, met meer dan 40 jaar knowhow en expertise. De veeleisende, kwali-
teitsbewuste bouwprofessional 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!

Functie

Je geeft technisch advies aan zowel particuliere als
professionele klanten. Je staat in voor het kassabeheer
(afrekeningen, aankopen, kassacontrole…) en je verzorgt
de aan- en verkoopsadministratie (input klantgegevens,
opmaak offertes, opvolging bestellingen,
controle documenten).

Aanbod

•  Een modern bedrijf met een vooruitstrevende visie, een stevige structuur en een ondernemend management.
•  Enorme mogelijkheden om te leren en te groeien.
•  Een vast contract in een aangename werkomgeving.
•  Een correcte verloning en aantrekkelijke extralegale voordelen.

Om de commerciële ontwikkeling mee te ondersteunen, zoeken we een gedreven Commercieel medewerker balie/binnendienst (m/v) 
voor ons filiaal te Hasselt.

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BALIE/BINNENDIENST HASSELT(m/v) 

Profiel

•  Je bent vlot en aangenaam in de omgang en legt makkelijk contact.
•  Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring als toonzaalverkoper of baliebediende, liefst in de bouwsector of in een technische 

omgeving. 
•  Je hebt interesse in bouwtechnieken en -materialen. 
•  Met jouw commerciële, klantgerichte houding draag je actief bij aan de reputatie van het filiaal. 
•  Je bent collegiaal ingesteld, je hebt administratief talent en je kan vlot met een pc werken.
•  Je bent bereid om op zaterdagvoormiddag te werken.
•  Je bent woonachtig in de ruime regio van Hasselt.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs@deschacht.eu. 


