
Functie:
Als Data Team Leader stuur je een team van een viertal medewerkers aan. Dit team staat in voor het correct 
online zetten van productgegevens, foto’s,  prijzen, …  Jij als Team Leader verdeelt en plant het werk via ons 
ticketsysteem. Een deel van de tickets neem je zelf voor je rekening. 
Naast een natuurlijke leider, schuilt er in jou ook een ondernemer. Je gaat proactief op zoek naar manieren om 
bepaalde processen te verbeteren, workflows te automatiseren en producten efficiënt onder te verdelen.

We verwachten van jou dat je…

 ● een team kan coachen en bijsturen waar nodig. Een eerste ervaring als leidinggevende is dan ook een  
 vereiste.

 ● een bachelor diploma hebt (of gelijkwaardig door ervaring) en geboeid bent door dataprocessen.
 ● zeer goed overweg kan met Microsoft Excel en andere spreadsheet programma’s. Ook de rest van het  

 Microsoft Office pakket is voor jou geen onbekende.
 ● assertief bent en voor je mening durft uitkomen.
 ● met deadlines kan werken. 
 ● verantwoordelijkheidszin hebt. Als Team Leader sta je zowel in voor je eigen werk, als dat van je team.
 ● stressbestendig bent. Het is belangrijk dat je het hoofd altijd koel kan houden, ook tijdens de drukste  

 periodes van het jaar.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…

 ● over basiskennis elektriciteit beschikt. Je zal namelijk een pak technische termen tegenkomen.
 ● over extra talenkennis beschikt. Onze site is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Frans en Chinees.
 ● ervaring hebt met Product Information Management (PIM)systemen.

Wij bieden jou...

 ● een voltijdse job, bestaande uit 38 ‘glijdende’ uren.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie en af en toe de  

 nodige ontspanning om wat stoom af te laten.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● de kans om je verder te ontwikkelen, via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen,...
 ● een aangename werksfeer met leuke collega’s.

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

Dagelijks sluizen onze Data Wizards tonnen 
gegevens naar onze website. Om dit in 
goede banen te leiden, zijn we op zoek naar 
iemand die onze Wizards kan coachen, maar 
ook zelf het nodige werk verricht. Kortom, 
een echte Team Leader.

Data Team Leader 


