
Data Analyst (m/v)
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 150 medewerkers een omzet realiseren van circa € 90 miljoen op jaarbasis. 

Functie

AanbodProfiel

• Verzamelen en verwerken van interne en externe data t.o.v. zowel strategische als tactische beslissingsprocessen.

• Je vertaalt business vragen naar data benodigdheden en voert hierop betrouwbare en valide analyses uit. (Marketing, Sales, 
Business Units, Supply Chain, Finance).

• Je ontwikkelt en visualiseert statistische modellen (zowel de descriptive, predictive en prescriptive statistiek). 

• Je onderhoudt en optimaliseert de bestaande business rapportering.  Je fungeert hier ook als dashboard-watcher, detecteert 
trends of afwijkingen en adviseert waar nodig.

• Op korte termijn zal je werken aan  een prescriptief CLV-model ter ondersteuning van de Sales managers.  

• Verder denk en werk je actief mee in data-projecten die Marketing & Sales meerwaarde bieden in zowel het korte als lange 
termijn succes van Deschacht.

• Je komt terecht in een boeiende uitdaging binnen onze 
innovatieve en dynamische organisatie.

• Je krijgt de mogelijkheid om te groeien en jezelf te 
ontplooien in een sterk professionele  én data-rijke 
omgeving. 

• Een contract onbepaalde duur.

• Een marktconform salarispakket.

• Je bent in het bezit van een Master diploma 
Handelsingenieur, Data Analytics.

• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen: je kan 
uit een veelheid aan data duidelijke conclusies trekken 
en heldere aanbevelingen formuleren.

• MS Office pakketten kennen voor jou geen geheimen.

• Je bent vertrouwd met data analyse tools zoals R, 
Spark, Python, SQL.

• Een goede feeling met bedrijfsvoering. 

• Je bent flexibel, hands-on en hebt een “can do” 
mentaliteit.

Interesse? Mail je motivatiebrief en cv naar Steven De Wilde Steven.dewilde@deschacht.eu 
0475 496 547.  De selectiegesprekken gaan door in Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068


