
Functie:
Als digital markteer bij dmlights krijg je een afwisselend en uitdagend takenpakket met in jouw geval een focus 
op La Douce France. Van analyse van cijfers tot uitwerking van acties en het schrijven van killer copy, het is 
allemaal part of the job. Aangezien je (voorlopig) de enige bent binnen het marketing team die zich op de 
Franse markt zal focussen is het belangrijk dat je zelfstandig kan werken. Uiteraard kan je wel rekenen op alle 
ondersteuning die je nodig hebt door je ervaren marketingcollega’s.

Jij…

● bent Frans van origine of beheerst de Franse taal en cultuur perfect.
● genoot een hogere opleiding in marketing of communicatie, bij voorkeur met een digitale insteek.
● bent creatief, ondernemend en leergierig.
● hebt ervaring met schrijven voor het web (liefst meer dan enkel het aanpassen van je Facebook status).
● doet aanbevelingen op basis van kritische analyses en scherpe inzichten.

Verder zou het fijn zijn als je…

● gewoon bent van verschillende social media kanalen te onderhouden.
● ook een aardig mondje Nederlands spreekt, dat babbelt iets vlotter met de collega’s.
● AdWords en/of Google Analytics certified bent.
● reeds vertrouwd bent met de wondere wereld van de e-commerce.
● enige affiniteit hebt met verlichting en design.

Wij bieden jou...

● een voltijdse job (38 glijdende uren), bij één van de grootste webwinkels van België.
● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques én een jaarlijks mosselsouper.
● groepsverzekering bij vaste indiensttreding.
● leuke collega’s, beloofd!
● de mogelijkheid om je bij te scholen via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen, …
● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot designlampen.

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.

Digital Marketeer
Franse markt
Bij dmlights kom je terecht bij een bedrijf in volle groei. Om 
te blijven groeien kijken we ook over de landsgrenzen 
heen. Eén van de belangrijkste markten in onze 
internationale groeistrategie is Frankrijk. Daarom zijn we 
op zoek naar een Digital Marketeer Franse Markt.




