
Functie:
Als strategische productspecialist verlichting ben je verantwoordelijk voor het beheer en de groei van de 
verlichtingstak in ons bedrijf. Je spoort vernieuwende opportuniteiten op, brengt nieuwe leveranciers aan en geeft aan 
waar de groeimogelijkheden van het productgamma zich bevinden. De noden van onze online en offline klanten staan 
hierbij steeds centraal.

Naast het strategische luik sta je ook in voor de communicatie met en de aansturing van andere afdelingen met 
betrekking tot het productgamma (aankoopafdeling, datateam, marketing,...). Jij draagt de verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit van de data in al onze processen. Je hebt een kritische blik, hakt knopen door en stuurt bij waar nodig. Je 
rapporteert je bevindingen, zowel strategisch als budgettair, aan het management. 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op de verlichtingsmarkt is voor deze functie uiteraard een must. Hiervoor 
bezoek je vakbeurzen en volg je opleidingen, ook op technisch vlak. Met de vergaarde kennis ondersteun je onze 
klantenservice, dienst na verkoop en ons winkelpersoneel.

Ben jij een bekwame, ervaren strateeg met de nodige technische kennis? Dan ben je misschien wel de geknipte 
persoon voor deze uitdagende job met een flinke dosis verantwoordelijkheid.

Jij…
● hebt ten minste vijf jaar relevante ervaring in de verlichtingswereld.

● hebt een strategische ingesteldheid, bent communicatief vaardig en neemt weloverwogen beslissingen.

● weet van aanpakken en hebt zin in een uitdaging met veel verantwoordelijkheden.

● kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels.

● hebt een uitgebreide technische kennis van verlichting en elektriciteit.

● kan goed overweg met Microsoft Excel en ander MS Office programma’s.

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
● ook nog een derde taal spreekt, zoals Frans of Duits.

● minstens een Bachelor-diploma in een technische richting kan voorleggen.

Wij bieden jou...
● een voltijdse job (40u) met glijdende uren bij één van de grootste webwinkels van België.

● 96 uren ADV verlof bovenop je wettelijk verlof.

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

● 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.

Productspecialist 
Verlichting
Het assortiment van dmlights bevat ongeveer 50.000 
producten van meer dan 100 merken. Om onze klanten 
steeds de beste selectie van verlichtingsproducten te 
blijven aanbieden zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde strategische productspecialist. 


