
Relatiebouwer Bouwprojecten 
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. 

Functie

Als relatiebouwer Bouwprojecten (je uitvalsbasis is filiaal 
Oostakker) word je het eerste aanspreekpunt voor onze 
klanten en prospecten voor de aannemers van bouwklasse 
7 en 8 en voor de grotere dakwerkers in jouw regio 
(Oost- en West-Vlaanderen). Je zal tijdens een inwerk- en 
opleidingsperiode de business, de markt en de klanten 
van Deschacht grondig leren kennen. Nadien vertrouwen 
wij jou het beheer en de verdere uitbouw toe van een sterk 
groeiende regio en klantenportefeuille. 

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

• Je bouwt vertrouwensrelaties op met je prospect of 
klant, je analyseert hun wensen en behoeften en 
ontpopt je tot een échte ambassadeur die zijn/haar 
drive haalt uit het realiseren van mooie bouwprojecten 
samen met alle betrokken partijen: bouwheren, 
architecten, studiebureau, aannemers en leveranciers 
van bouwmaterialen.

• Je bent een centraal aanspreekpunt bij zowel de klant 
op alle niveaus (Directie, Aankoop, Project Managers, 
Werfleiders etc.) als bij je collega-specialisten intern bij 
Deschacht.

• Je denkt na over de beste projectbenadering, je zoekt 
naar oplossingen, je coördineert en stimuleert een 
optimale samenwerking en je genereert zo mee frisse 
ideeën en rendabele bouwprojecten.

• Als geboren netwerker ben je dus vaak op pad, bij je 
klanten en relaties en werk je aan stevige partnerships. 
Je organiseert ook op regelmatige basis infoavonden 
om de doelgroep te laten kennismaken met de werking 
en toegevoegde waarde van het Deschacht Bouwteam 
en je bent actief betrokken bij allerlei events en 
klantenactiviteiten. Door je uitgebreide relatienetwerk 
ben je prima op de hoogte van alle lopende en 
toekomstige bouwprojecten en weet je ook goed wie de 
decision makers zijn.

• Je denkt na over de verdere commerciële uitbouw 
van Deschacht en lanceert ideeën of initiatieven waar 
mogelijk.

• En last but not least: je werkt nauw samen met tal van 
collega’s intern (vakspecialisten, product managers, de 
studiedienst, de commerciële binnendienst) met wie je 
constructieve samenwerkingsrelaties opzet.
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Wij staan klaar om samen te werken.

AanbodProfiel

• Een boeiende, afwisselende en klantgerichte functie in 
een sterk, innovatief en dynamisch bedrijf.

• Een goed uitgebouwd intern opleidingsprogramma 
en regelmatige bijscholing. Een bedrijfscultuur waar 
werknemers gestimuleerd worden om zichzelf te 
ontwikkelen.

• Een aantrekkelijk salaris met bedrijfswagen en extra-
legale voordelen.

• Een uitermate sociaal en relationeel ingesteld persoon 
die ervan houdt om binnen de bouwwereld op alle 
niveaus contacten te leggen, partnerships te realiseren 
en deals te finaliseren.

• Een plezierige, aangename en krachtige 
gesprekspartner.

• We zoeken geen bouwspecialist maar ervaring in de 
wereld of bouwtechnische feeling is uiteraard een 
belangrijke plus.

• Gedreven en geëngageerd persoon met een positieve 
mindset. Iemand die met zijn/haar persoonlijke stijl snel 
vertrouwen wint en diverse partijen constructief laat 
samenwerken.

• Ruim voldoende ondernemend en kordaat om initiatief te 
nemen en acties op te zetten.

• Een goede luistervaardigheid en een wakkere geest 
laten toe om reële behoeften van de klant te detecteren 
en om de juiste prioriteiten te leggen.

• Voldoende creatief en oplossingsgericht om bij elk 
bouwproject op zoek te gaan naar de meest ideale 
projectbenadering en naar mogelijke synergiën.

• Een sterke collegialiteit en teamgeest die toelaten prima 
interne dialogen op te zetten.

• Een netwerker die ook bereid is om na de werkuren 
klantenevents te verzorgen.

• Bij voorkeur centraal woonachting in de regio Oost- en 
West-Vlaanderen

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


