
Rechterhand Filiaalleider 
Zedelgem

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 9 filialen, verspreid over 

Vlaanderen en Wallonië, waar de 130 medewerkers een omzet realiseren van circa 85 miljoen Euro op jaarbasis. 

Functie

De vestiging in Zedelgem bestaat al meer dan 50 jaar en is 
een gevestigde waarde voor heel wat bouwbedrijven in de 
regio. Het betreft een nieuw gecreëerde functie, waarbij je 
samen met de Filiaalleider zorgt voor de ontwikkeling en de 
verdere uitbouw van het filiaal. Jouw taken zijn tweeledig: 
enerzijds commercieel, anderzijds leidinggevend.

Commercieel ben je verantwoordelijk voor volgende zaken: 

• Je helpt mee aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van 
de strategie binnen het filiaal in Zedelgem.  Je stuurt het 
commerciële luik aan, en werkt hierbij nauw samen met de 
commercieel afgevaardigde in Zedelgem.   Jullie vormen 
sparringpartners, en voeden elkaar met commerciële info.   
Je verdiept je hiervoor in de klantenportefeuille, probeert 
marktinfo te verkrijgen, werkt voorstellen op maat uit 
voor de klanten, maakt offertes op, kijkt naar prijszetting 
en gaat mee op zoek naar mogelijke prospecten. Je 
zit meermaals per week samen met de commercieel 
afgevaardigde en maakt in overleg een werkplanning voor 
hem op.   

• Je ondersteunt en stuurt de commerciële binnendienst 
aan waar nodig.  Je dispacht binnengekomen 
verkoopstaken, je houdt frequent overleg en je kijkt voor 
de nodige rapportering.  Je staat midden in het team.  Je 
hoort, ziet en voelt wat leeft.  Je helpt hen in het nemen 
van commerciële beslissingen en hakt samen de knopen 
door.  Geregeld heb je face-to-face contact met klanten 
die het filiaal bezoeken.  

• Je bent flexibel en springt geregeld bij op de commerciële 
binnendienst om mails en telefoons te beantwoorden, 
offertes op te maken, etc. 

• Op regelmatige basis spreek je af met collega’s van 
de hoofdzetel in Oostakker waar je in dialoog gaat met 
de Sales Manager, maar ook met de Business Unit 
Managers, de Sales afdeling, de Marketing dienst, etc.

Als leidinggevende vallen volgende bevoegdheden onder 
jouw verantwoordelijkheid:

• Samen met de Filiaalleider sta je in voor het dagdagelijkse 
reilen en zeilen in het filiaal en ondersteun je hem bij 
het uitvoeren van diverse operationele taken.  Je vormt 
een tandem met de Filiaalleider, en bent back-up bij zijn 
afwezigheid.  

• Je helpt mee met het dagdagelijks sturen van een 
polyvalent en enthousiast team van 16 mensen, dat 
bestaat uit zowel magazijniers, chauffeurs als bedienden.  
Je stuurt hen en weet hen te motiveren, zodat het talent 
van alle teamleden optimaal wordt benut.  Je weet als 
geen ander je team te steunen, te coachen en naar een 
hoger niveau te liften.   Je biedt je collega’s een luisterend 
oor, bent collegiaal, straalt vertrouwen uit, maar kan ook 
knopen doorhakken waar nodig.  

• Idealiter ben jij een gedreven professional met de 
nodige skills en ambitie om op termijn uit te groeien tot 
Filiaalleider van Deschacht in Zedelgem.



Aanbod

Deschacht is een modern en toekomstgericht bedrijf en 
een toonaangevend voorbeeld in zijn sector. De  functie van 
Rechterhand Filiaalleider is dan ook een pioniersfunctie 
binnen een ambitieuze organisatie. 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. Om de job goed onder 
de knie te hebben, zal je een grondige opleiding krijgen qua 
productkennis, klantenportefeuille, prijszetting etc.  Zo leer 
je de business en de klanten goed kennen.  Een ambitieuze 
carrièremogelijkheid in een dynamische en groeiende 
organisatie.

Profiel

• Als Rechterhand Filiaalleider beschik je over de nodige 
leidinggevende capaciteiten.   Je bent een enthousiaste, 
communicatieve en empathische people manager.  Je 
kan je medewerkers goed coachen binnen een service-
omgeving waar klantentevredenheid centraal staat.  
Dankzij je helicopterview breng je structuur, en stuur je de 
processen goed aan.  Uiteraard steeds in overleg met de 
Filiaalleider, aan wie je ook rapporteert.  

• Verder ben je een vlotte en klantgerichte teamplayer die 
goede ondersteuning kan bieden aan de commerciële 
binnendienst en de commercieel afgevaardigde in 
Zedelgem.   

• Je kan enkele jaren commerciële ervaring voorleggen en 
dit bij voorkeur binnen een b2b context. 

• Een bachelordiploma met bouwkundige achtergrond 
of ervaring in een bouwgerelateerde omgeving is een 
sterke plus. Heb je dit niet, dan toon je de nodige 
interesse voor de bouwsector en heb je affiniteit met 
het productengamma.  Je bent iemand die snel zaken 
aanleert en die zich wil verdiepen in bouwgerelateerde 
producten.  

• Je stelt je flexibel op qua werkuren.  Op zaterdagmorgen 
is het filiaal ook geopend, en dan wordt met een beurtrol 
gewerkt.  

• Je bent woonachtig in de ruime regio van Zedelgem. 

Wij staan klaar om samen te werken.

Interesse? Solliciteer bij onze wervingspartner Martens & Brijs via
Sofie Strubbe op 0475/82 40 14 of via sofie.strubbe@martensbrijs.be
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