
Functie:
In je job als verlichtingsadviseur ligt de focus op totaalprojecten. Klanten met bouw- of verbouwplannen kunnen bij 
jou terecht voor lichtadvies. In een persoonlijk gesprek overloop je hun wensen, budget en plannen om zo een 
gedetailleerde lichtstudie uit te werken. 

Voorts sta je ook je collega’s in de winkel bij met raad en daad. Wanneer zij vragen krijgen over verlichting waar ze 
niet meteen een antwoord op weten kunnen ze beroep doen op jou en je brede kennis van verlichting.

Jij…
● bent een ervaren verlichtingsadviseur of binnenhuisarchitect met een passie voor verlichting.
● hebt ervaring met het opstellen van lichtplannen.
● beschikt over een grondige technische kennis als het op verlichting en elektriciteit aankomt.
● draagt collegialiteit hoog in het vaandel. 
● bent van nature commercieel ingesteld en gaat altijd klantgericht te werk.

Het zou fijn zijn als je ook nog…
● naast Nederlands ook een mondje Frans of Engels praat. Via onze webshop kan je namelijk in contact 

komen met klanten van over de hele wereld.
● naast technische kennis van verlichting ook affiniteit hebt met designverlichting.
● bekend met de merken uit het dmlights aanbod.

Wij bieden jou...
● een fulltime job (38u) waarbij je ook zaterdagvoormiddag werkt. Hier staat tegenover dat je één vaste vrije 

dag in de week hebt.
● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques én een jaarlijks mosselsouper.
● leuke collega’s, beloofd!
● groepsverzekering bij vaste indiensttreding.
● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen de firma via cursussen, producttrainingen, online opleidingen, 

…
● medewerkerskorting op alles wat je in onze winkel vindt, van stopcontacten tot designverlichting.

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.

Verlichtingsadviseur
Vaak vragen klanten ons hoe ze best hun woning 
verlichten. Hier bestaat echter geen pasklaar antwoord 
voor. Een strakke villa vraagt nu eenmaal om ander 
licht dan een gezellige fermette. Om deze klanten te 
helpen in hun zoektocht naar de perfecte verlichting zijn 
we op zoek naar een verlichtingsadviseur.




