Vacature binnen de Lesli Groep:

Hoofd binnendienst
Wil jij deel uitmaken van een toonaangevend, dynamisch en internationaal familiebedrijf? Ben jij een
gedreven teamleider, een coördinator die het overzicht houdt en weet van aanpakken? Dan willen wij
je graag ontmoeten!
Als Hoofd binnendienst ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de binnendienst
bestaande uit 7 FTE. De binnendienst van de Lesli Groep is een combinatie van verkoop binnendienst en
bedrijfsbureau. Je coördineert alle orderstromen en service aanvragen, maakt en bewaakt alle relevante
procedures, zorgt voor correcte leveringen en voorraadbeheer in samenwerking met logistiek, beheert de
showrooms, verzorgt de organisatie rondom beurzen en draagt de verantwoordelijkheid voor het operationele
gedeelte van het ERP systeem, het CRM systeem en de online bestelportals. Deze veelzijdige functie wordt
uitgevoerd in een dynamische, internationale omgeving met een sterk seizoenskarakter.
Wat verwachten we van jou
 HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding
 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands, Duits en Engels
 Kennis en bewezen succes in het aansturen van een binnendienstteam
 Naast een leidinggevende rol werk je nadrukkelijk zelf mee in de dagelijkse operatie
Daarnaast heb je de volgende talenten
 Motiverend: je haalt het maximale uit het team en hebt een verbindende rol
 Accuraat: je werkt zorgvuldig en effectief
 Flexibel: je schakelt snel en excelleert onder druk
 Gedreven: je optimaliseert het bedrijfsproces op de afdeling en zorgt voor een perfecte afwikkeling
Wat mag je van ons verwachten?
De Lesli Groep bestaat uit verschillende BV’s, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk, Lesli
Silvesterzauber en Bringo. Met ruim 60 medewerkers in dienst is het een relatief kleine
dynamische club. De organisatie is jong en groeiend, 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 en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Deze functie is voor minimaal 40 uur per week, met extra uren tijdens seizoenspieken.
Ga jij de uitdaging aan?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maike Weenink via telefoonnummer
0544-371200. Stuur je sollicitatie naar mweenink@lesli.nl ter attentie van mw. M. Weenink, afdeling
personeelszaken.

