
Internal Commercial Advisor 

Profiel
Jouw doel is om mee te bouwen aan een omzetverhoging bij onze klanten. Jouw verantwoordelijkheden:
• Je contacteert onze klanten en prospecten telefonisch en gaat op zoek naar hun behoeften;
• Je plant afspraken in bij onze vertegenwoordigers, waar je heel nauw mee samenwerkt;
• Je gaat zeer klantgericht tewerk en bouwt aan een klantenrelatie op de lange termijn;
• Je brengt wijzigingen aan in het systeem en brengt alle klantendossiers administratief in orde.

Interesse?
Heb je zin in een uitdaging binnen een firma waar alles kan? 
Dan ben jij de Internal Advisor die wij zoeken! Stuur snel je CV naar hans.nys@deschacht.eu

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu

Deschacht is een Belgische distributeur van bouwproducten, met meer dan 40 jaar knowhow en expertise. De veeleisende, 
kwaliteitsbewuste bouwprofessional heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000 artikelen. Ons 
ruime aanbod omvat riolerings- en afvoermaterialen; dak-, gevel- en isolatiematerialen en folies. Via onze webshop en een netwerk 
van 9 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een snelle levering. Bovendien bieden wij met een eigen 
studiedienst de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project. Kortom: Deschacht staat garant als one-stop shop, mét non-
stop bouwadvies! Om de bestaande klantenrelaties te onderhouden en mee te werken aan de groei van het bedrijf is 
Deschacht op zoek naar een Internal Commercial Advisor. Ben jij klantgericht ingesteld? Hou je ervan om veel  telefonische 
contacten te hebben? 

Functie
Jouw doel is om mee te bouwen aan een omzetverhoging 
bij onze klanten. Jouw verantwoordelijkheden:
• Je contacteert onze klanten en prospecten telefonisch

en gaat op zoek naar hun behoeften
• Je plant afspraken in bij onze vertegenwoordigers, 

waar je heel nauw mee samenwerkt
• Je gaat zeer klantgericht tewerk en bouwt aan een

klantenrelatie op de lange termijn
• Je brengt wijzigingen aan in het systeem en brengt

alle klantendossiers administratief in orde.

Jouw job ziet er als volgt uit:
Voor deze functie van technisch commercieel adviseur zijn we 
op zoek naar volgend profiel:
• Je belt graag en bent zeer communicatief ingesteld
• Je bent heel klantgericht en weet hoe je professioneel met klanten

moet omgaan
• Ervaring in een telesales omgeving is een grote plus, maar geen must
• Je bent commercieel ingesteld en goed in het detecteren van

klantennoden
• Je kan goed werken met Excel en bent snel weg met nieuwe

systemen.


