
Functie:
Als winkelverkoper bij Elektriciteit Paul De Meutter sta je in voor de verkoop van elektrisch materiaal en 
verlichting aan zowel particuliere als professionele klanten. Ook klanten met technische vragen of problemen 
help je met de glimlach verder.
Heb jij de nodige technische en elektrische bagage en een gezonde ‘goesting’ om onze klanten verder te 
helpen? Of ben je een elektricien die liever achter de toonbank staat dan op de werf? Dan ben jij misschien 
wel de enthousiaste winkelverkoper die wij zoeken.

We verwachten van jou dat je…
● minstens een diploma secundair onderwijs hebt behaald in richting Elektriciteit of Elektromechanica.
● zelfstandig en gestructureerd kan werken.
● kennis hebt van elektrische (installatie)materialen.
● vriendelijk en verzorgd voor de dag komt. Als winkelverkoper ben je immers één van de gezichten van 

onze	firma.
● overweg kan met een computer.
● je vlot kan uitdrukken in het Nederlands, ook als het technische termen betreft.
● bereid bent om zaterdagvoormiddag te komen werken.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ook nog…
● kennis hebt van (design)verlichting, domotica, ...
● een eerste relevante werkervaring kan voorleggen.

Wij bieden jou...
● een voltijdse job (38u) waarbij je ook op zaterdag voormiddag werkt en één vaste vrije dag per week 

hebt.
● een correct loon, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques, een eindejaarspremie én een jaarlijks 

mosselsouper.
● groepsverzekering bij vaste indiensttreding na je interimperiode.
● toffe collega’s, beloofd!
● de mogelijkheid om je bij te scholen binnen het bedrijf.
● 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.

Winkelverkoper 
met kennis van elektriciteit
Dagelijks verwelkomen we tal van klanten in onze winkel in 
Heist-op-den-Berg. Tal van vragen passeren de revue, en 
die kunnen soms best pittig zijn. Daarom zoeken we een 
enthousiaste winkelverkoper met kennis van elektriciteit, 
die onze klanten met het juiste advies kan verder helpen.
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