
Als Administratief Medewerker Aankoop krijg je een gevarieerd takenpakket voorgeschoteld. Het beheer van 
orderbevestigingen, opvolgen van levertermijnen en backorders zijn allemaal taken die tot jouw verantwoordelijkheden 
behoren. 

Je staat dagelijks in contact met onze leveranciers voor de opvolging van bestellingen en annulaties. Daarnaast zorg je 
dat de leverdatum van elk artikel ingevuld is in ons ERP systeem. Zo blijven klanten op de hoogte van hun bestelling.

Kan jij voor ons de puntjes op de i houden en zo collega's en klanten ondersteunen? Twijfel dan niet langer en kom ons 
dmlights team vergezellen!

Jij…

● staat open voor verandering. We zijn een webwinkel en evolueren constant.

● kan goed overweg met MS Office programma's zoals Outlook, Word en Excel.

● spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Engels is een absolute meerwaarde.

● kan nauwgezet werken. Aangezien je veel met cijfers zal bezig zijn, is correctheid noodzakelijk.

● bent enorm gedreven en wil blijven bijleren.  

Het zou helemaal geweldig zijn als je…

● reeds vertrouwd bent met de e-commerce sector.

● een bachelor denkniveau hebt.

● geïnteresseerd bent in de wereld van design en dan voornamelijk verlichting. 

Wij bieden jou...

● een voltijdse job (40u) met glijdende uren.

● on the job training.

● 96u ADV bovenop je wettelijke vakantie.

● een correct loon naargelang je ervaring.

● maaltijdcheques van 8 euro.

● groepsverzekering

● leuke collega's, beloofd!

● de mogelijkheid om je bij te scholen via opleidingen, producttrainingen, ... 

Weet je met je enthousiasme geen blijf na het lezen van deze vacature? Neem dan snel contact op via 
jobs@dmlights.be en wie weet word jij binnenkort het nieuwste lid van ons dmlights team!

Administratief  
Medewerker Aankoop 
Bij dmlights gaan dagelijks massa’s artikelen de deur uit. 
Daarom is het van groot belang dat onze stock op tijd 
wordt aangevuld en dat alle bestellingen goed worden 
opgevolgd. Om dit mee te verwezenlijken zijn we op zoek 
naar een Administratief medewerker voor onze 
aankoopafdeling. 
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