
Functie:
Als Administratief Aankoop Assistent krijg je een uitgebreid en gevarieerd takenpakket voorgeschoteld. Beheer 
van orderbevestigingen, opvolgen van levertermijnen en backorders, nagaan van foutieve of defecte leveringen 
alsook creditnota’s zijn allemaal zaken waar jij je mag mee bezig houden. 

Ook sta je op een dagelijkse basis in contact met onze leveranciers. Zowel bestellingen en annulaties als de 
opvolging ervan zitten in jouw kamp.

Op termijn zal je takenpakket verder uitgebreid worden met het onderhouden van prijslijsten, invullen van 
Recupel en Bebat aangiftes en stockbeheer. Hiervoor word je on-the-job begeleid door fijne en ervaren 
collega’s.

Ben jij een administratief duiveltje-doet-al en hou je van variatie? Dan hebben wij voor jou een aangename en 
afwisselende job binnen een leuk team.

We verwachten van jou dat je…
 ● minstens een A2 diploma hebt in een economische richting of gelijkwaardigheid door ervaring kan  

 aantonen.
 ● goed overweg kan met Microsoft Office programma’s, zoals Outlook, Word en Excel.
 ● vloeiend Nederlands kan spreken en schrijven. Engels is een absolute meerwaarde.
 ● nauwgezet kan werken. Aangezien je veel met cijfers zult bezig zijn, is correctheid noodzakelijk.

Het zou ook leuk zijn als je…
 ● reeds vertrouwd bent met de e-commerce sector.
 ● een eerste ervaring hebt opgedaan binnen een aankoopomgeving.
 ● enigszins technisch aangelegd bent, vooral een basiskennis elektriciteit kan handig zijn.
 ● geïnteresseerd bent in de wereld van design en dan voornamelijk verlichting.

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (38u) met glijdende uren.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering, ecocheques, een    

 eindejaarspremie én een jaarlijks mosselsouper.
 ● toffe collega’s, beloofd!
 ● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen het bedrijf.
 ● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot kristallen kroonluchters. 

Pas je helemaal binnen dit plaatje? Neem dan snel contact op met ons via jobs@dmlights.be

Administratief  
Aankoop Assistent
Bij dmlights gaan dagelijks massa’s artikelen de deur 
uit. Daarom is het van groot belang dat onze stock op 
tijd wordt aangevuld, ons gamma wordt vernieuwd en 
dat alle bestellingen goed worden opgevolgd. Zijn jouw 
batterijtjes opgeladen? Prima, want om dit allemaal mee 
te verwezenlijken  zoeken we een gemotiveerde AAA, een 
Administratief Aankoop Assistent. 


