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Deschacht, met hoofdzetel te Oostakker, is een gespecialiseerde groothandel met een breed en compleet gamma producten voor 
riolering en afvoer, voor dak, gevel & isolatie en voor folietoepassingen. Dit zowel voor de bouwprofessional, industrie als voor de 
doe-het-zelver. Door gerichte investeringen, overnames en de stelselmatige uitbouw van het eigen studie- en expertisecenters is  
Deschacht uitgegroeid tot een topspeler in zijn segment. Deschacht opereert nationaal met 9 filialen in Vlaanderen en Wallonië, telt 
180 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljoen euro.

Om onze studiedienst te versterken zijn wij op zoek naar een bouwtechnisch tekenaar.

Functie

Als lid van onze studiedienst assisteer je onze klanten (aanne-
mers, studiebureaus, architecten en bouwheren) bij de realisatie 
van hun riolerings- en afvoerprojecten, vnl. voor utiliteitsbouw.  
Zo teken je in AutoCAD infiltratieenbufferbekkens op maat, inclu-
sief 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.

Jouw job ziet er als volgt uit:

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

Profiel

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?

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


