
Project Manager Digital - Oostakker

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de implementatie 
en de verdere ondersteuning van een set van 
strategische en innovatieve applicaties (Power BI, 
Hubspot, EventBrite, MS Dynamics…). Je  rolt samen 
met externe partners deze applicaties uit binnen de 
verschillende vennootschappen. Je bent voor je collega’s 
uit verschillende afdelingen (Verkoop, marketing, finance 
& supply chain) het aanspreekpunt voor ondersteuning, 
problemen en aanpassingen m.b.t. deze applicaties. 
Je maakt het leven van je collega’s makkelijker door 
het aanleggen van documentatie, het organiseren 
van opleidingen en doorvoeren van optimalisaties. 
Je bent voor hen de referentie inzake kennis van de 
functionaliteiten van deze applicaties Je volgt de evolutie 
op van de verschillende applicaties Je slaagt erin om 
de behoeften op het terrein te vertalen in termen van 

Profiel

Je bent een Bachelor of Master diploma IT (of gelijkwaardig door ervaring). Jouw inzicht in IT én interesse in be-
drijfsprocessen zijn het vertrekpunt om te weten te komen wat je collega’s nodig hebben om hun werk beter te 
kunnen uitvoeren. Je hebt een analytische geest, bent leergierig en werkt hands-on. Ervaring en kennis van het 
Frans is een must. MS Office pakketten kennen voor jou geen geheimen. Hands-on ervaring met één of meerdere 
van bovenstaande applicaties is een plus. Je hebt een goede feeling met bedrijfsvoering. Je bent flexibel, hands-
on en hebt een “can do” mentaliteit.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv naar onze CDO Bert Vermeiren via bert.vermeiren@deschacht.eu. Voor meer informa-
tie omtrent deze functie, bel naar +32 (0)478 424 270.

mogelijkheden en functionaliteiten van de applicaties 
Je overlegt met interne en externe partners waar nodig. 
Je maakt deel uit van het digitale team en rapporteert 
aan de Cdo

Aanbod

BUILDMAT is een modern en toekomstgericht bedrijf. 
Deze functie is dan ook een mooie uitdaging binnen een 
ambitieuze organisatie. Je werkt in een omgeving waar 
het nemen van initiatief wordt aangemoedigd en waar je 
een reële meerwaarde kan betekenen. Je krijgt enorme 
mogelijkheden om te leren en te groeien. Dit alles in com-
binatie met een correcte verloning alsook aantrekkelijke 
extralegale voordelen. Kortom, een uitstekende carrière-
mogelijkheid in een dynamische en groeiende organisa-
tie. 

BUILDMAT, met hoofdzetel te Oostakker, is een groep van succesvolle ondernemingen in de bouw: 

• Deschacht (www.deschacht.eu) is gespecialiseerd in riolerings- en afvoermaterialen, dak-, gevel- en isolatiematerialen 
en folies bestemd voor de bouwprofessional en de doe-het zelver. Deschacht is in enkele decennia uitgegroeid 
van een kleine familiale organisatie tot een topspeler in zijn vakgebied. Deschacht telt intussen 8 filialen, verspreid 
over Vlaanderen en Wallonië, waar 150 medewerkers jaarlijks een omzet realiseren van 100 miljoen euro. 
• Collinet te Herstal is actief op het vlak van watertechnologie en is zowel fabrikant als verdeler van producten 
voor de bescherming van het milieu. 25 medewerkers realiseren jaarlijks een omzet van 5 miljoen euro.   
• Eelix, een Frans-Belgische onderneming in Herstal, is producent van betrouwbare profielwikkeltanks 
voor de opslag van corrosieve vloeistoffen in naleving van de kwaliteitsnormen van Schoeller-Allibert. 
• MPP (Metal Projekt Polska Sp.z.o.o.) is een KMO in Polen gespecialiseerd in de productie van vloerluiken en lijnafwatering. 
• Foylo in Antwerpen is een toonaangevende partner op het gebied van industriële verpakkingen, bouwfolies en LDPE-folies.

De BUILDMAT groep is een dynamische en ambitieuze organisatie in volle groei. Ondernemerschap en klantgerichtheid 
staan centraal. Dankzij een vooruitstrevend en innovatief denken, staat het bedrijf op technologisch vlak niet stil en wordt 
er continu gestreefd naar de meest moderne organisatiestructuur.

Vandaag wenst de directie op zoek te gaan naar een Project Manager Digital (m/v) voor de hoofdzetel te Oostakker. 


