
Functie:
Als Administratief bediende Transport werk je mee aan de organisatie van het transport van onze goederen. Dankzij je 
uitgebreide kennis van zowel import als export ben jij in staat om continue verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit 
en snelheid van onze dienstverlening.   

Je zorgt voor de planning en de opvolging van het transport, en beheert ook de administratieve kant ervan. Denk maar 
aan douanevergunningen, documenten voor in- en uitvoer enzoverder. Kostprijsberekeningen en onderhandelingen 
van transportprijzen met de transporteurs behoren eveneens tot jouw takenpakket. 

Jij bent verantwoordelijk voor de verwerking van de verzendingen, voor de maten en gewichten van pakketten, en ziet 
erop toe dat het proces foutloos verloopt. 

Ten slotte sta je ook in voor de behandeling en opvolging van schadeclaims en het verwerken van retourzendingen. 

Jij…
 ● hebt een uitgebreide kennis van de douanewetgeving.

 ● kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. 

 ● bent communicatief sterk en hebt zin in een uitdaging. 

 ● weet van aanpakken en durft knopen door te hakken. 

 ● hebt ten minste 3 jaar ervaring in transport en douaneformaliteiten. 

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
 ● ook nog een derde taal spreekt, zoals Frans of Duits. 

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (40u) met glijdende uren bij één van de grootste webwinkels van België.

 ● 96 uren ADV verlof bovenop je wettelijk verlof.

 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques én een jaarlijks mosselsouper.

 ● groepsverzekering en medewerkerskorting bij vaste indiensttreding.

 ● leuke collega’s, beloofd!

 ● de mogelijkheid om je bij te scholen via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen, … 

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 
bediende Transport 
De dmlights webshop bevat verlichting en elektrisch 
installatiemateriaal van meer dan 100 merken. We bieden 
maar liefst 250.000 verschillende producten aan, die 
wereldwijd geleverd worden. Een van onze belangrijkste 
doelstellingen is een continue verbetering van de snelheid 
van onze service. Daarom zijn we op zoek naar een 
administratief bediende Transport, die de import en export 
van onze producten mee in goede banen zal leiden.
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