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Functie

Als Account Manager DAK kan je al je commerciële talenten 
aanboren om de markt van de dakdekkers volledig te gaan 
bewerken. Met steeds vernieuwende ontwikkelingen op het 
niveau van  bitumineuse en synthetisch dakmembranen 
en een doorgedreven expertise in zowel platte als hellende 
daken alsook reflectiedaken zet Deschacht momenteel sterk 
in op de markt van zowel kleine als middelgrote dakdekkers. 
Deschacht kiest voor conceptuele daksystemen doordat ze 
ook meedenken in het bieden van technische oplossingen. 
Ze gaan verder dan enkel dakmaterialen door het aanbieden 
van onder meer isolatie, plooien van zinken goten en afvoeren 
op maat enz. Jouw rol is om samen met je collega Account 
Managers de dakdekkers te laten scoren bij hun klanten. 
Deschacht voorziet uiteraard eerst een grondige inwerk- en 
opleidingsperiode waardoor je de business en de klanten goed 
leert kennen.  

Je taken en verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:

• Je vertrekt van een bestaande klantenportefeuille.  
Je grote uitdaging is echter om deze klantenportefeuille 
sterk te gaan uitbreiden. Je bent gedreven om letterlijk je 
regio te verkennen, op zoek te gaan naar dakdekkers aan 
het werk en met hen in gesprek te gaan over hun stiel en 
alle mogelijkheden die Deschacht hen kan bieden.

• Je analyseert de behoeften van je klant en je geeft hen 
gefundeerd advies met betrekking tot de diverse producten, 
toepassingen etc. Je deinst er niet voor terug om samen met 
hen het dak op te gaan en ter plekke te gaan kijken.

• Je promoot actief het ‘e-commerce’ gebeuren bij klanten en 
overtuigt hen om hun bestellingen online te doen. Je nodigt 
hen eveneens uit om naar het dichtstbijzijnde filiaal te gaan.

• Dagelijks maak je je bezoekrapporten op en registreer je alle 
belangrijke informatie in het CRM systeem. Je krijgt hiervoor 
de nodige tools om dit vanop elke werkplek te kunnen doen, 
je bent immers gedreven om de zaken instant op te volgen.

• Je houdt ook continu contact met je collega van de commerciële 
binnendienst die instaat voor de opmaak en opvolging van alle 
offertes. Je collega houdt je ook dagelijks op de hoogte van de 
bestellingen van jouw klanten.

• Grosso modo ben je 85% van je tijd op de baan en 15% op 
kantoor. Je regio strekt zich uit van Tielt tot Zedelgem. Je hebt 
contacten met de filialen in jouw regio, komt ook regelmatig 
naar het hoofdkantoor te Oostakker, en onderhoudt de nodige 
contacten met het competentiecentrum DAK dat in Aartselaar 
is gevestigd.

• Je rapporteert aan de Business Unit Manager met wie je 
geregeld overleg hebt. Maandelijks neem je ook deel aan 
de algemene sales meeting waar je zowel je collega Account 
Managers (van andere regio’s) ontmoet als je collega’s van 
Marketing en Product Management. Op die manier blijf je 
prima up-to-date wat het productgamma betreft en kan je ook 
zelf input leveren wat betreft de noden in de field.

Deschacht (www.deschacht.eu), met hoofdkantoor te Oostakker en een Competentiecentrum DAK in Aartselaar, is 
gespecialiseerd in Riolerings- en afvoermaterialen, Dak-, Gevel- en Isolatiematerialen en Folies bestemd voor de 
bouwprofessional. Deschacht is in enkele decennia uitgegroeid van een kleine familiale organisatie tot een topspeler 
in zijn vakgebied. Dankzij gerichte investeringen en overnames telt de organisatie intussen 8 filialen, verspreid over 
Vlaanderen en Wallonië, waar 150 gemotiveerde medewerkers jaarlijks een omzet realiseren van bijna 90 miljoen euro. 

Elke dag opnieuw bouwt Deschacht met veel passie, respect voor de klanten en vooral met veel werkplezier aan 
de groei van de organisatie. Het bedrijf onderscheidt zich door een brede expertise, doeltreffend technisch advies, 
ruime beschikbare voorraden, eigen transport voor correcte en snelle leveringen en last but not least een team van 
geëngageerde, competente medewerkers. Dankzij een vooruitstrevend en innovatief denken, staat het bedrijf op 
technologisch vlak niet stil en wordt continu gestreefd naar de meest moderne organisatiestructuur (cfr. e-commerce).  

Om de commerciële ontwikkeling van Deschacht verder te ondersteunen, zijn zij op zoek naar een gedreven, enthousiaste 
en professionele Account Manager DAK regio West-Vlaanderen (m/v).



Wij staan klaar om samen te werken.

Interesse?  Solliciteer bij onze wervingspartner Martens & Brijs via 
isabelle Van Eeghem op 0473/54 51 02 of via isabelle.vaneeghem@martensbrijs.be

AanbodProfiel

Deschacht is een modern en toekomstgericht bedrijf 
en een toonaangevend voorbeeld in zijn sector. Deze 
functie is dan ook een mooie uitdaging binnen een 
ambitieuze organisatie. Je werkt in een omgeving 
waar het nemen van initiatief wordt aangemoedigd en 
waar je een reële meerwaarde kan betekenen. Je krijgt 
enorme mogelijkheden om te leren en te groeien. Dit 
alles in combinatie met een correcte verloning alsook 
aantrekkelijke extralegale voordelen. Kortom, een 
uitstekende carrièremogelijkheid in een dynamische 
en groeiende organisatie. 
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• Je kan enkele jaren sales ervaring voorleggen en dit bij 
voorkeur binnen een b2b context.

• Bouwkundige achtergrond of ervaring in een bouw 
gerelateerde omgeving is een sterke plus. Heb je dit 
niet, dan toon je een voorliefde voor de sector en 
heb je affiniteit met het productengamma binnen de 
dakspecialiteit.

• Het is een uitdaging voor jou om continu bij te leren op 
allerlei manieren, je gaat daarbij ook actief op zoek naar 
informatie en staat open voor input van anderen.

• Je bent iemand met veel energie die graag op pad is, 
houdt van prospectie, het echte “hunten”  en veelvuldig 
klantencontact. Je hebt een grote drang om te scoren.

• Je kan goed luisteren naar wat je klant wil en je kan 
op een harmonieuze en overtuigende manier je vele 
contacten te woord staan

• Door je houding ben je een correcte business partner 
die snel verbinding en vertrouwen tot stand kan brengen.

• Je weet op een assertieve en resultaatgerichte manier 
deals af te sluiten.

• Je geeft blijk van een goede zelforganisatie en van 
discipline: in deze functie heb je namelijk een grote 
autonomie op vlak van dagelijkse werkplanning en 
taakverdeling.

• Je durft open te communiceren, je staat met je voeten 
op de grond en je straalt vertrouwen uit,. Zo sluit je 
prima aan bij de bedrijfscultuur van Deschacht.

• Je bent woonachtig in de regio West-Vlaanderen.

• Je bent bereid op regelmatige basis naar het kantoor 
van Aartselaar te gaan, waar het competentiecentrum 
Dak is gevestigd.


