
Functie:
Als Inkoopmanager ben je verantwoordelijk voor het purchasing proces van zowel onze webshop als onze 
fysieke winkel. Om je te ondersteunen in deze taak, kan je rekenen op een ervaren aankoopteam van een vijftal 
medewerkers. De producten die je aankoopt variëren van elektrisch installatiemateriaal tot (design)verlichting.

Jouw job bestaat hoofdzakelijk uit het onderhandelen van de beste aankoopvoorwaarden. Belangrijk hierbij 
is dat je je niet beperkt tot onze huidige leveranciers, maar ook op zoek gaat naar nieuwe contacten en 
opportuniteiten. Hiervoor bezoek je beurzen in binnen- en buitenland, ga je langs bij merken en hun verdelers en 
verdiep je je in voorstellen van potentiële partners.
Verder beschik je over het nodige financiële inzicht om te weten welke voorwaarden, marges en bonussen je 
moet/kan bedingen aan de onderhandelingstafel om onze winstkansen te maximaliseren.
Wanneer je voldoende ingewerkt bent, ga je ook op zoek naar mogelijke optimalisaties en automatisaties binnen 
het aankoopproces. Zo boost je niet enkel je eigen productiviteit, maar ook die van je medewerkers.

Ben jij een gehaaide onderhandelaar, geboren leider en een geweldige collega? Dan hebben wij voor jou een 
afwisselende job met een flinke dosis verantwoordelijkheid en een aantrekkelijke verloning.

We verwachten van jou dat je…
 ● minstens een Bachelor diploma hebt in een economische richting of gelijkwaardigheid door ervaring kan  

 aantonen.
 ● minstens vijf jaar ervaring hebt in een leidinggevende functie, bij voorkeur in Aankoop.
 ● vertrouwd bent met aankoopprocessen binnen een internationale omgeving.
 ● vloeiend Nederlands en Engels kan schrijven en spreken. Frans en Italiaans zijn een absolute   

 meerwaarde.
 ● zelfstandig kan werken. Je beheert zelf je agenda en een ‘9 to 5’ mentaliteit is aan jou niet besteedt.  
 ● beschikt over een commerciële ingesteldheid en een feeling voor wat er leeft in de markt.
 ● een sterke persoonlijkheid en de nodige présence aan de dag kan leggen. Als Inkoopmanager ben jij  

 immers de belangrijkste schakel tussen ons en onze leveranciers.
 ● de resultaten van je gesprekken, beursbezoeken en onderhandeling op een duidelijke manier   

 rapporteert aan de overige leden van het management team.

Het zou ook leuk zijn als je…
 ● reeds vertrouwd bent met de e-commerce sector.
 ● enigszins technisch aangelegd bent, vooral een basiskennis elektriciteit kan handig zijn.
 ● geïnteresseerd bent in de wereld van design en dan voornamelijk verlichting.

Innovatieve  
Inkoopmanager
Bij dmlights verkopen we ongeveer 40.000 verschillende 
producten van meer dan 100 merken. Voor al deze 
artikelen de beste voorwaarden en de ideale leverancier 
vinden, vergt een heleboel werk. Om dit in goede 
banen te leiden, zijn we op zoek naar een innovatieve 
inkoopmanager.



Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (38u) met glijdende uren.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering, ecocheques, een eindejaarspremie én  

 een jaarlijks mosselsouper.
 ● een bedrijfswagen met tankkaart.
 ● GSM, laptop, abonnement
 ● toffe collega’s, beloofd!
 ● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen het bedrijf.
 ● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot kristallen kroonluchters.

Pas je helemaal binnen dit plaatje? Neem dan snel contact op met ons via jobs@dmlights.be.


