
Functie:
Het magazijn, dat is de plaats waar jij je thuis voelt. Met plezier controleer je inkomende en uitgaande goederen, 
zet je bestellingen klaar om in te pakken of pak je zelf producten in. Jij zorgt ervoor dat de klant in een mum van 
tijd kan genieten van zijn bestelling.
Als magazijnier ben je trots op je werk. Je houdt van orde, en zoekt continu naar optimalisaties in het 
werkproces. We horen dan ook graag van jou iedere mogelijke verbetering. Op die manier zorgen we er samen 
voor dat alles gestroomlijnd verloopt.

We verwachten van jou dat je…
 ● beschikt over een A2 denkniveau of een gelijkaardige expertise door ervaring.
 ● bekwaam bent om met de nodige druk om te gaan.
 ● oog hebt voor detail en geen problemen hebt met andere afspraken.
 ● houdt van structuur en de planning nauwkeurig opvolgt.
 ● het niet in Keulen hoort donderen bij termen als bureaublad of mailbox.
 ● nieuwe informatie makkelijk en snel opneemt.
 ● een primus bent in efficiënt werken waardoor je tijd optimaal benut wordt.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…
 ● de nodige ervaring hebt met een scanningsysteem.
 ● de basisprincipes van e-commerce beheerst.

Wij bieden jou...

 ● een voltijdse job, waarbij je ook één late shift per week moet doen.
 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie én een jaarlijks  

 mosselsouper.
 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● 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 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.

Honderden klanten wachten vol ongeduld op hun 
bestelling. Om de pakketjes zo snel mogelijk bij onze 
klanten te krijgen, zoeken we een gedreven magazijnier.

Magazijnier
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