
 

 

Je hebt gevoel voor trends, kleur en stijl en weet dit om te zetten naar een commerciële 

collectie die bijzonder aantrekkelijk is voor onze diverse klantengroepen. Vervolgens kies je de 

juiste leveranciers, zorgt ervoor dat we juiste prijs betalen en dat de producten op het 

gewenste tijdstip in de goede kwaliteit geleverd worden. Je haalt bijzonder veel voldoening uit 

het succesvol uitvoeren van het gehele traject. Is dit herkenbaar voor jou en wil jij deel 

uitmaken van een interessant, dynamisch en internationaal familiebedrijf? Dan willen wij je 

graag ontmoeten! Solliciteer nu op een functie binnen ons team als: 

 

Inkoper Decoratie artikelen 
Lesli Living 

 
De functie 
Je hebt als inkoper een veelzijdige en verantwoordelijke positie binnen het team inkoop. 
Je bent verantwoordelijk voor de tactische inkoop van de productgroepen die onder jouw beheer 
vallen. Het gaat hierbij o.a. om de groepen sfeer, klein meubilair en decoratie. Als belangrijke schakel 
tussen Lesli Living en de markt heb je veelvuldig contact met leveranciers en collega’s. Je legt 
(kennis)-netwerken aan en onderhoudt deze. Daarnaast neem je de procesverantwoordelijkheid voor 
inkooptrajecten van de specificatiefase t/m contractering en contractmanagement. 
 
Jouw profiel 

 Een afgeronde HBO opleiding aangevuld met relevante werkervaring. 

 Een echte teamplayer gericht op voortdurende verbetering. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré. 

 Je hebt kennis van ERP-pakketten. 

 Je houdt van reizen. 
 

Competenties  

 Je bent praktisch ingesteld en weet van aanpakken. 

 Je denkt in oplossingen en werkt doelgericht. 

 Stevige onderhandelaar. 

 Je werkt graag zelfstandig, maar ook met collega’s aan een gezamenlijk doel. 
 
Ons aanbod 
De Lesli Groep bestaat uit verschillende BV’s, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk, Lesli 
Silvesterzauber en Bringo. De organisatie is jong en groeiend met ruim 80 medewerkers, wordt sterk 
decentraal gestuurd en de lijnen zijn kort. Informele sfeer, open communicatie, enthousiasme en 
kwaliteit kenmerken onze organisatie. Er is meer dan voldoende ruimte voor zelfstandigheid en 
initiatief. Voor meer informatie over ons bedrijf: www.lesli.nl.  
 
We belonen jouw capaciteiten en inzet met een passend salaris, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden én een winstdelingsregeling. Deze functie is voor 32 tot 40 uur per week. 
 
Ga jij de uitdaging aan?  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Iris Dijkstra via telefoonnummer 
0544-371200. Stuur je sollicitatie met bijbehorende CV naar idijkstra@lesli.nl 

http://www.lesli.nl/

