
Functie:
Als Junior Performance Marketeer ben je verantwoordelijk voor het behalen van omzetcijfers via Google Ads, Google 
Display Network, Google Shopping, Bing Ads en onze affiliate kanalen. Aan de hand van kritische analyses stuur je 
bij waar nodig en doe je aanbevelingen aan de agentschappen waar je mee samenwerkt. 

Wanneer er nieuwe acties opgestart moeten worden, ga je in dialoog met de rest van het marketingteam om samen 
de vooropgestelde resultaten te behalen. Hierbij stem jij de online advertising inspanningen af op de rest van de 
marketingactiviteiten.

Ook ben je de tussenschakel tussen onze IT-afdeling en externe partijen voor het optimaliseren van data feeds. Jij 
gaat na hoe je onze feeds optimaal kan laten renderen op Google Shopping en affiliate kanalen en communiceert 
met de betrokken diensten.

Jij…
● bent afgestudeerd als Digital Marketeer en hebt een voorliefde voor performance marketing.
● houdt van cijfers en gaat ‘data driven’ tewerk.
● kan glasheldere rapporten opstellen, waarin je diepgaande analyses maakt van de behaalde resultaten.
● volgt de ontwikkelingen op gebied van online advertising op de voet.
● gaat proactief op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
● kan vlot communiceren in het Nederlands en Engels en dit zowel met je collega’s als met externe partijen.

Het zou fijn zijn als je ook nog…
● vertrouwd bent met andere programma’s uit het Google pakket: Analytics, Tag Manager, Data Studio, … 

(Google certificaten zijn een meerwaarde).
● een mondje Frans of Duits spreekt
● over de nodige (micro)copywriting skills beschikt.
● enige affiniteit hebt met (design)verlichting.

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

mosselsouper.
● groepsverzekering bij vaste indiensttreding
● leuke collega’s, beloofd!
● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen het bedrijf, via cursussen, producttrainingen, seminaries, online 

opleidingen, …
● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot designverlichting.

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 Performance
Marketeer
dmlights is één van de grootste webshops op de 
Europese verlichtingsmarkt. Sinds het prille begin in 
2004 zijn SEA en affiliate marketing twee van de key 
factoren voor dit succes. Om nog meer uit deze kanalen 
te halen zijn we op zoek naar een ambitieuze Junior 
Performance Marketeer.




