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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 ondertussen 8 filialen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, waar de 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).

Wij staan klaar om samen te werken.

Functie

AanbodProfiel

• Als lid van onze studiedienst assisteer je onze klanten 
(aannemers, studiebureaus, architecten en bouwheren) 
bij de realisatie van hun riolerings- en afvoerprojecten, 
vnl. voor utiliteitsbouw. Zo teken je in AutoCAD infiltratie- 
en bufferbekkens op maat, inclusief bijhorend legplan en 
detailtekeningen. Je zorgt voor een optimale buffering en 
benutting van het stelsel en houdt hierbij rekening met 
de lokale bouwvoorschriften en wetgeving. Ook draag 
je zorg voor correcte meetstaten en werk je bijhorende 
offertes uit.

• We zorgen eerst voor een grondige opleiding, waarna je 
aan de slag kan. We bieden je een vast contract in een 
aangename werkomgeving en een motiverend loon met 
extralegale voordelen. 

• Je hebt een relevant diploma op zak, bv. bachelor of 
master bouw, en beschikt over een goed technisch 
inzicht. 

• Je werkt vlot en graag met AutoCAD. Een eerste ervaring 
als tekenaar is een pluspunt, maar geen must. 

• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail. 

• Naast de nodige verantwoordelijkheidszin, is 
klantgerichtheid belangrijk. 

• Je communiceert vlot en bent stressbestendig.

Interesse? Solliciteer bij onze Business Unit Manager Riolering en Afvoer 
Filip Ausloos op +32 (0)475 847 633 of via filip.ausloos@deschacht.eu


