
Als content marketeer sta je in voor de creatie van killer copy voor verschillende online kanalen. Denk maar aan 
teksten voor de website, blogs, nieuwsbrieven, SEO-copy en meer. Zowel micro-copy als langere teksten tover je uit 
je pen. Steeds helder en doeltreffend. Jij stuurt de juiste content telkens op een boeiende manier de wereld in.  

Je tilt ook onze social media kanalen naar een hoger niveau. Jouw inspirerende posts doen de likes en reacties 
binnenstromen en laten onze volgersaantallen groeien. Daarnaast ga je actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten 
zoals influencer marketing, Instagram Shopping en videocontent. 

Dit alles doe je met een oprechte passie voor alles wat met interieur te maken heeft. Japandi, Cottage Core of Wabi 
Sabi, geen enkele trend gaat aan jou voorbij. Meer zelfs, jij weet ze als eerste te spotten en kan er honderduit over 
praten en schrijven. 

Schuilt er in jou een woordkunstenaar met een voorliefde voor interieur of ben je een interieurgoeroe met een vlotte 
pen? Dan ben jij misschien wel de content marketeer die we zoeken. 

Jij…
● kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels, dit zowel mondeling als geschreven.

● hebt al een eerste ervaring als online content marketeer achter de rug.

● kent Instagram, Facebook en Pinterest als je eigen broekzak.

● hebt een creatieve geest en beschikt over een vlotte pen.

● bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken.

● hebt een passie voor interieur, design en verlichting.

Het zou helemaal geweldig zijn als je…
● reeds vertrouwd bent met de wondere wereld van de e-commerce.

● enige kennis hebt van SEO.

● een mondje Frans of Duits spreekt.

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

● de nodige vrijheid om een content strategie van A tot Z uit te stippelen.

● 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.

Content marketeer/
Storyteller 
dmlights is een van de grootste webshops op de 
Europese verlichtingsmarkt. Als e-commercebedrijf 
hechten we enorm veel belang aan digitale marketing. 
Om de tone of voice van een nieuw project mee vorm te 
geven, zijn we op zoek naar een ervaren storyteller. 
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