
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!

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu

Product Information Management Medewerker 

Functie

Als Product Information Management medewerker sta je 
in voor het verrijken van product data met technische, 
commerciële, marketing en logistieke data. Op deze 
manier ben je mee verantwoordelijk voor het stimuleren 
van de webshop verkoop. Concreet verzamel, controleer en 
verrijk je productdata. Je slaagt er in d.m.v. een goede mix 
van precies werken enerzijds en intelligente oplossingen 
anderzijds een grote hoeveelheid data te verrijken op 
korte termijn. Je wordt enthousiast door het continu laten 
stijgen van de kwaliteit van de productdata. Je verplaatst 

je gemakkelijk in het standpunt van de klant die via de 
webshop makkelijk de juiste goed gedocumenteerde 
producten wenst terug te vinden. Voor het verzamelen van 
de data overtuig je leveranciers van het belang van het 
aanleveren van deze data en heb je contact met collega’s 
van supply chain. Je bent eveneens backup voor een 
collega m.b.t. vragen van klanten en medewerkers i.v.m. 
de webshop. Je maakt deel uit van het digitale team en 
rapporteert aan de CDO

Aanbod

Deschacht is een modern en toekomstgericht bedrijf en een toonaangevend voorbeeld in zijn sector. 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 combinatie met een correcte verloning alsook aantrekkelijke extralegale voordelen. Kortom, een uitstekende 
carrièremogelijkheid in een dynamische en groeiende organisatie. 
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Profiel

Je bent in het bezet van een bachelor diploma. Nauwkeurig grote hoeveelheden data verwerken zit in je DNA. Je 
bent communicatief en klantgericht. Je neemt initiatief. Je bent sterk met Excel. Je bent een organisatorisch sterk 
en procesmatig persoon. Je bent vertrouwd met IT-programmas en denkt probleemoplossend. Kennis van het 
frans is zeker een pluspunt. Interesse in onze producten is belangrijk teneinde de producten efficiënt en correct 
te kunnen verrijken.

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.


