
Functie:
Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze klanten op een snelle en efficiënte manier hun 
goederen geleverd krijgen. 
In deze functie draag je zorg voor de aansturing van onze logistieke afdeling (zowel inbound als outbound). Je 
bewaakt en optimaliseert de (interne) logistieke processen en zorgt bovendien voor een efficiëntieslag op het vlak van 
processen en kosten. 

Tijdens je werkdag zal je...
● verantwoordelijk zijn voor zowel inbound als outbound.
● zorgen voor een continue verbetering van de logistieke processen. Je optimaliseert de logistieke kosten, in

samenwerking met je team en de organisatie.
● zorgen voor het optimaal functioneren van je team (40 medewerkers), het materieel en de logistieke ICT/

software.
● zorgen voor forecasting, opslagcapaciteit, planning en bezetting.
● innovaties in het oog houden en opportuniteiten weten te spotten en in te zetten.
● de logistieke visie vormen en uitdragen.
● contracten onderhandelen met colli transporteurs, leveranciers van verpakkingsmaterialen, ...
● zoeken naar oplossingen en prijsbewuste, kosten reducerende keuzes maken.
● rechtstreeks rapporteren aan de CEO en de KPI’s probleemloos opvolgen.

We verwachten van jou dat je…
● minstens een bachelordiploma in logistiek hebt en/of minimum 5 jaar relevante ervaring (bij voorkeur in een

e-commerce omgeving).
● kennis hebt van (complexe) logistieke processen.
● ervaring hebt met logistieke softwaresystemen.
● resultaatgericht bent en beschikt over een helicopterview.
● in oplossingen denkt en ondernemend bent.
● ervaring hebt in het aansturen, coachen, inspireren en motiveren van een groep mensen.
● beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
● sterk bent in plannen en organiseren.
● een klantgerichte houding hebt met focus op het leveren van kwaliteit.

Wij bieden jou...
● een voltijdse job (met 38 glijdende uren) in een Belgische onderneming, waar teamwerk en eigen initiatief

centraal staan.
● toekomstperspectieven binnen een dynamische en groeiende onderneming.

Logistiek 
e-commerce manager
dmlights is de grootste webshop op de Europese 
verlichtingsmarkt. We proberen, net zoals de 
afgelopen jaren, te blijven groeien door in te zetten op 
internationalisatie en de ontginning van markten als China. 
We werken vanuit ons hoofdkantoor in Heist-op-den-Berg, 
met een team van lokale medewerkers en een Belgische 
logistiek. Voor deze laatste groep zoeken we een nieuwe 
kapitein met bewezen capaciteiten.



 ● een competitief loon aangevuld met extralegale voordelen.
 ● een jaarlijks mosselsouper en nieuwjaarsreceptie.
 ● leuke collega’s, vers fruit, een kickertafel,…
 ● de mogelijkheid om je bij te scholen via gespecialiseerde cursussen, seminaries, online opleidingen,…
 ● medewerkerskorting op alles wat je in onze webshop vindt!

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.


