LOGISTIEK LEIDER
Wil jij deel uitmaken van een toonaangevend, dynamisch en internationaal familiebedrijf?
Ben jij een gedreven leider in de logistiek die tussen de mensen staat, maar ook zelf de
handen uit zijn mouwen steekt? Dan willen wij je graag ontmoeten!
Als logistiek leider van Lesli ben je een meewerkend voorman binnen onze afdelingen
Logistiek en Facilitair. Samen met twee locatieleiders ben je verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken. Je geeft op een positieve wijze leiding aan een team van ruim 20
collega’s. Binnen de organisatie ben je het eerste aanspreekpunt voor logistieke zaken.
Daarbij werk je zelf ook actief mee op de werkvloer en ben je in staat het logistieke proces te
optimaliseren met focus op kwaliteit en efficiëntie. Je bent bekend met een WMS en zult
deze op termijn gaan uitrollen binnen de organisatie.
Wat verwachten we van jou:
 HBO werk- en denkniveau
 3-5 jaar werkervaring als leidinggevende in de logistiek
 Ervaring met een Warehouse Management System
 Verantwoordelijk voor correct voorraadbeheer
 Procesmatig kunnen denken in verband met diverse magazijnlocaties in Nederland
en Duitsland
 Met behulp van 2 locatieleiders sturing geven aan de dagelijkse werkzaamheden
Daarnaast heb je de volgende talenten:
 Leiderschap: je haalt het maximale uit het team en hebt een verbindende rol
 Accuraat: je werkt zorgvuldig en effectief
 Assertief: je toont initiatief, stelt grenzen en kunt beslissingen nemen
 Flexibel: je schakelt snel en excelleert onder druk
 Creatief: je denkt in oplossingen en gaat voor het beste resultaat
Wat mag je van ons verwachten?
De Lesli Groep bestaat uit verschillende bedrijven, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk,
Lesli Silvesterzauber GmbH en Bringo met ruim 60 medewerkers in dienst. Het is een relatief
kleine, maar 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 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 40 uur per week met mogelijk extra uren tijdens
seizoenpieken.
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.

