
Functie:
Als brand manager sta je in voor de dagelijkse leiding van Absinthe. Jouw dag staat volledig in het teken van 
de uitbouw van Absinthe als merk in de wereld van verlichting. Van het samenstellen van de productlijn, over 
onderhandelingen met producenten, tot promotie naar klanten en verdelers, het zit allemaal in jouw takenpakket.
Om steeds mee te zijn met de laatste ontwikkelingen op gebied van interieur en verlichting bezoek je beurzen in 
binnen- en buitenland. Daar ga je op zoek naar nieuwe opportuniteiten en leg je de nodige contacten om deze te 
verzilveren. 
Verder volg je de bestaande verkoopkanalen (dmlights, bol.com, eigen website) op en onderzoek je nieuwe pistes 
voor de verdeling van Absinthe producten.

We verwachten van jou dat je…
 ● perfect Nederlands- en Engelstalig bent. 
 ● een master diploma kan voorleggen in een commerciële richting (Marketing, Handelswetenschappen, …) of  

 gelijkwaardige kennis door ervaring kan aantonen.
 ● een echte ‘innovator’ bent. De nieuwste trends heb jij als eerste gespot en je speelt er meteen op in.
 ● communicatief ingesteld bent. Jij bent dé contactpersoon voor Absinthe, zowel intern als extern.
 ● feeling hebt met interieur, design en verlichting. Met name kennis van de Europese markt is erg belangrijk.
 ● een sterke persoonlijkheid hebt. Je moet kunnen communiceren en onderhandelen op een hoog niveau.
 ● weet om te gaan met deadlines. 
 ● belang hecht aan kwaliteit. De Absinthe producten komen pas in de rekken als ze jouw ‘quality control’   

 doorstaan hebben.
 ● een eerste ervaring in een gelijkaardige functie kan voorleggen.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…
 ● overweg kan met grafische programma’s (Photoshop, InDesign, Publisher).
 ● kennis hebt van sociale media.
 ● ervaring hebt in de verlichtingssector.

Wij bieden jou...
 ● een veelzijdige, voltijdse job (38u) bij een onderneming in volle groei.
 ● de mogelijkheid om de merkidentiteit van Absinthe verder te ontwikkelen.
 ● een correcte verloning, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques en een eindejaarspremie.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● een team met jarenlange ervaring in elektriciteit, verlichting en e-commerce om je met raad en daad bij te  

 staan.

Pas je helemaal binnen dit profiel en wil jij de drijvende kracht achter een verlichtingsmerk in volle groei worden? 
Solliciteer dan nu via jobs@dmlights.be!

Met ons eigen merk Absinthe willen we 
kwalitatieve designverlichting aanbieden aan 
een scherpe prijs. Daarom zoeken we een 
brand manager met een oog voor kwaliteit, 
een neus voor opportuniteiten en een passie 
voor interieur en verlichting.
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