
Functie:
Online marketing staat nooit stil. Wat gisteren nog de nieuwste hype was, is vandaag weeral vergeten. 
Concurrenten die gisteren nog een kleine garnaal waren, zijn nu gevaarlijke kapers op de kust. Daarom zoeken 
we iemand met visie, iemand die het reilen en zeilen van online marketing kent. Iemand die de lijnen uitzet en 
zorgt dat er niet (te veel) buiten gekleurd wordt.

Jij staat aan het hoofd van ons marketing team. Dat wil zeggen dat je de agenda bepaalt, de taken verdeelt, 
maar ook zelf een deel van de koek voor jouw rekening neemt. Je houdt een oogje in het zeil, gooit het 
over een andere boeg indien nodig en zorgt er samen met  jouw ‘bemanning’ voor dat zowel de andere 
departementen als de rest van het management steeds perfect op de hoogte zijn van de acties die je op touw 
zet en de resultaten die je ermee boekt.  

Het is dus erg belangrijk dat je zowel over leidinggevende kwaliteiten als hardcore marketing skills beschikt. 
Ook het beheren van marketingbudgetten is een kolfje naar je hand en resultaat boeken met de ingezette 
middelen is voor jou een must. Verder hou je onder alle omstandigheden het hoofd koel. Wanneer alles naar 
de haaien dreigt te gaan, zet jij alle zeilen bij om de storm te doorstaan.

We verwachten van jou dat je…

 ● perfect tweetalig (NL/EN) bent. Elke extra taalkennis is een bonus.
 ● minstens een vaarbewijs in de vorm van een Bachelor-diploma Marketing kan voorleggen of   

 gelijkwaardig bent door ervaring. Vijf jaar ervaring als online marketeer is een vereiste.
 ● van die vijf jaar er minstens twee hebt gewerkt in een leidinggevende functie.
 ● de wereld van online marketing en digitale media op de voet volgt. Nieuwe ontwikkelingen of trends pik  

 jij als eerste op.
 ● Google tools zoals Analytics, AdWords, DataStudio, … als je broekzak kent.
 ● aan de hand van deze tools analyses kan maken van de juiste cijfers en dit kan omzetten in duidelijke  

 rapporten en knallende acties.
 ● keyword analyses kan maken en aan de hand daarvan een content plan kan opstellen. 
 ● gewoon uitstekende SEO en SEA vaardigheden hebt.
 ● het verschil kent tussen bakboord en stuurboord.
 ● weet hoe je marketingbudgetten moet beheren.
 ● je als een vis in het water voelt op allerhande Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,  

 Quora, Reddit, Google+, Untappd, …
 ● je papegaai thuis laat als je komt werken.

Ons marketingschip zit binnenkort zonder kapitein. Daarom 
zoeken we iemand, die al flink wat watertjes doorzwommen 
heeft, om het roer over te nemen en de juiste koers te 
blijven varen. Ben jij een geboren stuurman of –vrouw en 
heeft de wilde zee van online marketing voor jou geen 
geheimen? Dan ben jij misschien wel de Marketing Captain 
die we zoeken.

Marketing Captain



Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…

 ● reeds vertrouwd bent met de woelige wateren van de e-commerce.
 ● enige affiniteit hebt met verlichting en design.
 ● over een minimum aan ‘coding skills’ beschikt (HTML, CSS, …). Zelf een website kunnen bouwen hoeft  

 niet, maar het begrijpen van broncode is soms wel handig.
 ● perfect weet hoe je het gebruik van onze site kan vergemakkelijken voor onze klanten. Je bent niet vies  

 van een flinke dosis on-page optimalisatie en ook een portie UX weet je wel te smaken.
 ● wel houdt van zeemansmetaforen.

Wij bieden jou...

 ● een voltijdse job (38 glijdende uren) met verantwoordelijkheid, bij één van de grootste webwinkels van  
 België.

 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, laptop, een eindejaarspremie én een  
 jaarlijks mosselsouper.

 ● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je proefperiode.
 ● leuke scheepsmaatjes, beloofd!
 ● de mogelijkheid om je bij te scholen 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.
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