
Functie:
Heb jij een opleiding elektriciteit gevolgd, maar heb je je roeping om elektricien te worden gemist? 
Geen nood, bij ons kan je je technische talent perfect inzetten om klanten met raad en daad bij te staan. 
Als technisch klantenadviseur help je trouwens niet enkel klanten verder. 
Ook je collega’s zullen soms beroep doen op jouw expertise. Een flinke dosis collegialiteit is dan ook een 
vereiste.

We verwachten van jou dat je…
 ● vlot kan communiceren met personen van verschillende opleidingsniveaus, nationaliteiten en leeftijden.
 ● over een secundair of bachelor diploma beschikt in elektromechanica of een gelijkwaardige kennis hebt  

 opgebouwd in een vorige job.
 ● zin hebt om bij te leren. Met meer dan 40.000 producten online, valt er altijd nog wel iets nieuw op te  

 steken.
 ● oog hebt voor detail. Soms schuilt het verschil tussen een tevreden en een ontevreden klant in een  

 klein hoekje.
 ● commercieel ingesteld bent en altijd klantgericht te werk gaat. Blije klanten komen immers terug!
 ● perfect Nederlandstalig bent. 

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…
 ● een andere taal zou spreken, bijvoorbeeld Engels, Frans, Chinees, Hebreeuws, … 
 ● enige affiniteit hebt met (design)verlichting.
 ● helemaal mee bent met sociale media.
 ● ervaring hebt in een e-commerce omgeving. 

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 interim periode.
 ● 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.

Dagelijks komen er op onze klantendienst tal van 
vragen binnen over verlichting en elektriciteit. 
Omdat daar soms best wel moeilijke vragen 
tussen zitten, zijn we op zoek naar een technisch 
klantenadviseur.
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