
Functie:
Als commercieel bediende voor de Chinese markt sta je dagelijks in verbinding met onze collega’s in Shenzhen. 
Je verwerkt hun orders, helpt hen met klantenvragen, behandelt schade- en retourgevallen. Jij bent de link 
tussen dmlights België en dmlights China.
Het is dus erg belangrijk dat je zowel vloeiend Chinees (Mandarijn) als Engels spreekt. Veel Chinese klanten 
spreken immers geen Engels en de meeste van onze collega’s hier geen Chinees.

We verwachten van jou dat je…

 ● vloeiend Mandarijn kan spreken, schrijven en lezen. 
 ● vlot kan communiceren in het Engels.
 ● je flexibel opstelt. Wanneer het wat rustiger is in ons kantoor te China, help je je collega’s van   

 International Sales Support of After Sales. 
 ● op de hoogte bent van de Chinese markt. Chinees Nieuwjaar, Singles Day, Mid Year sales, … staan  

 met stip aangeduid in jouw agenda.
 ● vertrouwd bent met Microsoft Office.
 ● minstens een bachelor diploma behaald hebt, bij voorkeur in een logistieke richting, of gelijkwaardige  

 kennis door ervaring kan aantonen.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…

 ● een mondje Nederlands spreekt, want dat is de voertaal op de werkvloer.
 ● niet meteen aan ’40 rovers’ denkt als je Alibaba hoort.
 ● technische kennis hebt van elektriciteit en verlichting. 
 ● een eerste e-commerce ervaring achter de rug hebt.

Wij bieden jou...

 ● een veelzijdige voltijdse job, bestaande uit 38 glijdende uren.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie én een feestje op  

 tijd en stond.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● leuke collega’s, zowel hier op kantoor als in China.
 ● de mogelijkheid om bij te leren via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen, …
 ● medewerkerskorting op alles wat je in onze webshop vindt, van stopcontacten tot designlampen.

Is deze job iets voor jou? Neem dan snel contact op via jobs@dmlights.be.

Bij dmlights hechten we veel belang aan de 
Chinese markt. Zoveel zelfs dat we er een 
kantoor hebben. Voor de ondersteuning van 
onze collega’s ter plaatse zijn we op zoek 
naar de perfecte schakel tussen China en 
ons hoofdkantoor in Heist-op-den-Berg.
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