
Functie:
De Duitse markt verschilt van de Belgische markt. Daarom willen we meer doen dan onze bestaande content 
vertalen. Jouw taak bestaat dan ook uit het creëren van teksten, blogposts, social media berichten en acties op 
maat van de Duitse klant.
Hoewel het belangrijk is dat je zelfstandig kan werken, hoef je niet alles alleen te doen. Je kan altijd rekenen op 
de rest van het (Nederlandstalige) marketing team om je te helpen met raad en daad.

We verwachten van jou dat je…

 ● vlot Duits schrijft en spreekt (Jean-Marie Pfaffs gelieve zich te onthouden). 
 ● voeling hebt met de Duitse markt.
 ● minstens een A1-diploma hebt, bij voorkeur in een commerciële richting of gelijkwaardige kennis door  

 ervaring kan aantonen.
 ● creatief, ondernemend en leergierig bent. 
 ● ervaring hebt met schrijven voor het web (liefst meer dan enkel het aanpassen van je Facebook status).

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…

 ● 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, een eindejaarspremie én een jaarlijks  

 mosselsouper.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● sehr tolle Kollegen, das ist unser Versprechen!
 ● 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 kristallen kroonluchters.

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.

Omdat content nog altijd king is, zijn we op zoek 
naar een volbloed content marketeer. En niet zo 
maar één! Voor deze functie hebben we iemand 
nodig die schrijft, denkt en droomt in het Duits. Ben 
jij een kei in het creëren van content, is Sauerkraut 
je favoriete kostje en zweer je bij Warßteiner? 
Dan ben jij misschien wel de Duitstalige Content 
Marketeer die we zoeken!

Duitstalige Content 
Marketeer


