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Functie

Je krijgt de challenge van een zeer gevarieerde MarCom rol 
waarbij je de rechterhand wordt van de Marketing Manager en 
dus betrokken wordt bij een brede waaier van marketing en 
communicatie aspecten binnen een ambitieuze, groeiende 
en dynamische bedrijfsomgeving.

Vanuit jouw rol ondersteun je zichtbaar de business van 
Deschacht, werk je nauw samen met de diverse business 
units en met alle filialen, begrijp je zeer goed wat er zich in 
de field afspeelt en denk je dagelijks mee na over de wijze 
waarop de producten en toepassingen van Deschacht in de 
markt worden gezet.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

• Onder leiding van de marketing manager ben je 
verantwoordelijk voor het opzetten, uitdenken en 
uitvoeren van de marketing & communicatie activiteiten 
ter ondersteuning van het commerciële beleid.

• Je zal meedenken, adviseren en uitvoering geven aan het 
strategisch marketingplan.

• Je werkt nauw samen en in overleg met de interne klanten: de 
verschillende business units en afdelingen. Je coördineert 
met externe partijen de marketing-communicatie projecten. 
Je weet met jouw creativiteit, klantgerichtheid en kritische 
noot de verschillende campagnes uit te voeren en te 
bewaken.

• Je staat in voor de coördinatie, uitvoering en creatief 
onderhoud van de website.

• Je denkt mee na en geeft vorm aan de social media strategie 
en aan het mediaplan.

• Je creëert en coördineert een contentplan.

• Je volgt de dagelijks werking van alle marketingactivi-teiten 
nauwgezet op en dit kan zeer divers zijn: POS-materiaal, 
drukwerk, on- en offline direct marketing, beursdeelnames, 
events, infodagen, bedrijfspresentaties, grafisch materiaal, 
gadgets etc.

Deschacht (www.deschacht.eu), met hoofdzetel in Oostakker, 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 circa 87 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 en ervaren 
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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. Een boeiende, gevarieerde 
en leerrijke marcom rol waarbij je jezelf ten volle 
in je vakgebied verder kan ontplooien. Je werkt in 
een omgeving waar het nemen van initiatief wordt 
aangemoedigd en waar je een reële meerwaarde kan 
betekenen. 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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• Bachelor of master opleiding (marketing, communicatie, 
talen) of gelijkwaardig door ervaring.

• Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring achter de rug in 
een gelijkaardige rol doch ook gedreven en beloftevolle 
pas afgestudeerden kunnen in aanmerking komen.

• Uitstekende beheersing van het Nederlands. 
Beheersing van het Frans is een sterk voordeel.

• Uitstekende communicator, zowel mondeling als 
schriftelijk.

• Teamplayer die constructief samenwerkt met collega’s 
en met externe partners.

• Je toont engagement, verantwoordelijkheidsgevoel en 
flexibiliteit.

• Planmatig en gestructureerd, met een sterk oog voor 
detail. Iemand met een goede zelforganisatie die losse 
eindjes nauwgezet wegwerkt. Je weet deadlines te 
respecteren.

• Iemand die graag dicht bij de markt staat, die een 
intrinsieke interesse heeft voor de business en 
de klanten en die proactief meedenkt op vlak van 
communicatie en marketing.

• Ervaring met grafisch design is zeker een voordeel. 
Gevoel voor creatie, design, look & feel is een plus.

• Ervaring met e-commerce is een plus.

• Je bent up to date met ontwikkelingen binnen Social 
Media.


