
MEDEWERKER DEBITEURENBEHEER
Filiaal Oostakker

Deschacht, met hoofdzetel gevestigd in Oostakker, is de ideale partner voor elk bouwproject. U vindt bij ons een uitgebreid 

gamma aan Riolerings- en Afvoermaterialen, Dak, Gevel en Isolatiematerialen en Folies bestemd voor zowel de 

bouwprofessional als de doe-het-zelver. Van een kleine familiale organisatie is Deschacht, door gerichte investeringen en 

overnames, in enkele decennia uitgegroeid tot de topspeler in zijn segment. De organisatie telt 8 filialen, verspreid over 

Vlaanderen en Wallonië, waar de 130 medewerkers een omzet realiseren van circa 80 miljoen Euro op jaarbasis.

Wij staan klaar om samen te werken.

Functie

Aanbod

Profiel
• Je volgt de openstaande klanten op in samenwerking met 

de facturatie, het verkoopteam en het advocatenkantoor.
• Samen met je collega’s zit je op regelmatige basis samen 

met het management en/of sales.
• Je stuurt frequent rappels uit.
• Je werkt mee aan de optimalisatie van de processen ter 

bevordering van de inningen.
• Je waakt over de klantenlimieten en communiceert deze 

intern binnen de organisatie.
• Je boekt dagelijks het financieel journaal.
• Je bent verantwoordelijk voor ad hoc boekhoudkundige 

taken.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Credit Controller.

We zorgen voor een grondige opleiding waarna je aan de slag 
kan in een fulltime uitdagende functie. 
We bieden je een aangename werkomgeving in een groeiende 
en dynamische organisatie.
We bieden een motiverend loon en extralegale voordelen.

• Je hebt een financieel-boekhoudkundige opleiding en/
of achtergrond.

• Je bent net afgestudeerd of hebt reeds een eerste 
werkervaring achter de rug.

• Vlotte talenkennis Nederlands-Frans.
• Goede MS Office vaardigheden (MS Excel).
• Je bent een communicatief en aanspreekbaar 

persoon die met alle interne afdelingen constructief 
samenwerkt.

• Je bent klant- en servicegericht en toont tegelijk de 
nodige assertiviteit en daadkracht. In je persoonlijke 
stijl hanteer je een mooi evenwicht tussen mens- en 
taakgerichtheid.

• Je draagt discretie hoog in het vaandel.
• Je bent een geëngageerd persoon met een positieve 

werkattitude. Openheid, collegialiteit en vertrouwen zijn 
voor jou belangrijke waarden. Hiermee sluit je prima 
aan bij de bedrijfscultuur van Deschacht.

Interesse?  Solliciteer bij onze wervingspartner Martens & Brijs via 
isabelle Van Eeghem op 09/244 78 78 of via isabelle.vaneeghem@martensbrijs.be


