
Administratief assistent 
Aankoper
Het assortiment van dmlights bevat ongeveer 
50.000 producten van meer dan 100 merken. Onze 
productspecialisten onderhandelen met leveranciers over 
de beste voorwaarden en dat brengt heel wat administratief 
werk met zich mee. Daarom zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde administratieve assistent die staat te springen 
om de nodige ondersteuning te bieden!

Functie:
In de eerste plaats zal jij onze productspecialist ondersteunen, denk maar aan tickets aanmaken omdat er een nieuwe 
prijslijst voorhanden is. Nadat dit ticket verwerkt is door onze Data afdeling, kijk je dit helemaal na.  

Daarnaast ben jij ook het aanspreekpunt voor onze Sales & Service afdeling. Wanneer een klant specifieke vragen 
heeft over een artikel of levertermijn, neem jij contact op met de leverancier. Soms zal je op je strepen moeten staan, 
dat doe je uiteraard op een klantgerichte manier. Wanneer leveranciers bepaalde acties doen, communiceer jij alles 
duidelijk naar Marketing zodat zij deze acties correct kunnen opzetten.  

Kortom ben jij dus een belangrijke interne schakel en werkt nauw samen met de productspecialist. Zo kan die laatste 
zich volledig focussen op de merkstrategie, voorraadbepaling, leveranciersgesprekken,…

Jij…

 ● hebt al een eerste relevante werkervaring achter de rug.

 ● bent Excel-vaardig: filters en gangbare formules zijn jou niet vreemd.

 ● hebt een grote verantwoordelijkheidszin. Je levert betrouwbaar en zorgvuldig werk af. 

 ● schrijft en spreekt vloeiend Nederlands en Engels. 

 ● bent enorm gedreven en wil blijven bijleren. 

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

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…

 ● 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

 ● 96u ADV bovenop je wettelijke vakantie

 ● een correct loon naargelang je ervaring

 ● maaltijdcheques van 8 euro per dag

 ● 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.
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