
Functie:
In je functie als Digital Marketeer vervul je een allround positie binnen het marketingteam. Je bent mee 
verantwoordelijk voor de sociale media, e-mailmarketing en het optimaliseren van de gebruikservaring voor onze 
klanten. Hierin word je begeleid door je ervaren collega’s. 
Verder zal je ook op tijd en stond je copywriting skills kunnen demonstreren. Teksten voor de website, onze blog of 
nieuwsbrieven rollen uit jouw creatieve pen dat het een lieve lust is. Hierbij houd je steeds de regels van de SEO in 
het achterhoofd.  

Jij…
● bent een beginnende marketeer met een voorliefde voor digitale marketing.
● hebt een creatieve geest en weet je ideeën om te zetten in woorden en daden.
● wilt graag bijleren. De digitale wereld verandert constant. Bijblijven is de boodschap.
● communiceert vlot, zowel met je collega’s als externe partijen.
● voelt je als een vis in het water binnen een team maar kan ook zelfstandig werken.
● gaat graag gestructureerd te werk en weet om te gaan met deadlines.
● spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
● hebt een vlotte pen, zowel voor micro-copy als langere teksten.

Verder zou het fijn zijn als je… 
● basiskennis van HTML en/of fotobewerking hebt.
● naast Nederlands en Engels ook een mondje Frans of Duits spreekt.
● flexibel bent en out-of-the-box durft denken.

Wij bieden jou...
● een voltijdse job (40u) met glijdende uren en 96 uren ADV verlof bovenop je wettelijk verlof. Na je

inloopperiode mag je ook twee dagen per week van thuis werken.
● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering en Flex Income Plan (in de 

volksmond ook wel cafetariaplan).
● superfijne marketingcollega’s die begrippen als Vrijgevige Vrijdag hoog in het vaandel dragen.
● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen het bedrijf, via cursussen, seminaries, online opleidingen,

marketing events, …

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.

Junior Digital
Marketeer
Als e-commerce bedrijf hecht dmlights enorm veel 
belang aan digitale marketing. Alle aspecten van online 
marketing komen dagelijks aan bod. Van SEO over 
SEA tot social media, UX en nog zo veel meer. Daarom 
zijn we op zoek naar een Junior Digital Marketeer die 
droomt van een gevarieerd takenpakket binnen een 
firma in volle groei. 




