
Als Sales medewerker volg je het verkoopproces op vanaf het eerste contact met de klant tot aan het sluiten van de 
verkoop. Je detecteert de specifieke noden van de klant (zowel B2B als B2C) en geeft advies op maat. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van offertes, het realiseren van meerverkoop en het onderhouden 
van klantenrelaties. Je vormt hierbij een belangrijke schakel tussen de aankoopafdeling en de klant.  

Jij…
 ● khebt een uitgesproken passie voor verkoop. 

 ● hebt een sterke communicatieve en commerciële instelling. 

 ● hebt een hoge mate van verantwoordelijkheid. 

 ● bent nauwkeurig, loyaal en in staat prioriteiten te stellen en te anticiperen. 

 ● bent een doorzetter en focust op het behalen van doelen. 

 ● denkt oplossingsgericht en in functie van de noden van de klant. 

 ● bent administratief sterk en kan je aan strakke deadlines houden. 

 ● kunt zowel zelfstandig als in een team werken. 

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
 ● een bijkomende taal spreekt. Frans, Engels, Duits,... Elke extra taal is een troef. 

 ● enige affiniteit hebt met verlichting. 

 ● reeds ervaring hebt opgedaan in een sales omgeving. 

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (40u), waarbij je ook op zaterdag werkt en één vaste vrije dag per week hebt. 

 ● 96 uren ADV verlof bovenop je wettelijk verlof. 

 ● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques 

 ● groepsverzekering en medewerkerskorting bij vaste indiensttreding. 

 ● leuke collega’s, beloofd! 

 ● de mogelijkheid om je bij te scholen via cursussen, producttrainingen, seminaries, online opleidingen, … 

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.

Sales medewerker  
dmlights is een toonaangevende webshop voor 
verlichting en elektrisch installatiemateriaal. Om een 
maximale groei van de verkoop op onze webshop 
te realiseren zoeken we een klantgerichte Sales 
medewerker die zich helemaal thuis voelt in een 
commerciële omgeving. 
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