
Functie
Als Voorraadbeheerder ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van data. Je exporteert op 
dagelijkse basis de verkoopgegevens van onze verschillende merken en voert hierop de nodige berekeningen uit. 
Lijken de cijfers niet te voldoen? Dankzij je diepgaande inzicht in de materie zie jij eventuele gaten in de berekeningen 
en grijp je handmatig in om de formules te verbeteren. 

Je gaat ook te rade bij je collega’s om de voorraadvereisten per merk vast te leggen. Op basis van je inzichten in de 
data en dit interne overleg ben je vervolgens in staat de nieuwe voorraadposities te bepalen. 

Verder doe je voorbereidend Excelwerk voor onze productspecialisten. Je zoekt de nodige informatie bij elkaar 
en bundelt alles in een overzichtelijke file. Je beheert ook de classificatie van onze artikels op basis van hun 
voorraadstatus.  

Je helpt daarnaast mee aan de ontwikkeling en uitrol van Microsoft Dynamics F&O binnen ons bedrijf. Je verdiept je in 
de implementatie van prijzen en kortingen in F&O, alsook in voorraadbeheer. 

Jij…
 ● hebt minstens 3 jaar ervaring opgedaan in voorraadbeheer. 

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

 ● bent analytisch aangelegd. 

 ● bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken.  

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
 ● al gewerkt hebt met Microsoft Dynamics F&O. 

Wij bieden jou...
 ● een voltijdse job (40u) 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.

Voorraadbeheerder   
dmlights is een online winkel voor verlichting en elektrisch 
installatiemateriaal. Om een snelle levering aan al onze 
klanten te garanderen is het van cruciaal belang dat we 
over voldoende voorraad beschikken in ons magazijn. 
We zijn dan ook op zoek naar een Voorraadbeheerder 
die ons aankoopteam daarin zal ondersteunen.  
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