Ben jij een echte klusser? Heb je ervaring met onderhoud aan gebouwen en terreinen?
Ondersteun jij graag onze logistieke afdeling met heftruck- en opruimwerkzaamheden? Werk je
graag binnen én buiten? Ben jij fysiek fit en houd je van aanpakken? En wil jij deel uitmaken
van een interessant, dynamisch en internationaal familiebedrijf? Dan willen wij je graag
ontmoeten! Solliciteer dan nu op een functie binnen ons team als:

Onderhoudsmedewerker
De functie
Wij zijn op zoek naar een fulltime/parttime onderhoudsmedewerker ter uitbreiding van ons team
Facilitair & Onderhoud. Deze functie heeft een gevarieerd takenpakket. Je ondersteunt onze logistieke
afdeling met heftruckwerkzaamheden in het magazijn, verricht opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden bij onze verschillende vestigingen, voert het onderhoud uit aan onze
gebouwen en terreinen, zoals tuinonderhoud, reparaties, verven etc. Je werkt graag samen met de
collega’s uit je eigen team en het logistieke team, maar je kunt ook zelfstandig een klus klaren.
Jouw profiel
 je hebt ervaring in gelijksoortige werkzaamheden
 je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat en/of reachtruckcertificaat (een pré)
 je bent in staat tot het verrichten van fysiek werk
 je bent flexibel in werktijden en uren
Competenties
 je bent praktisch ingesteld en weet van aanpakken
 je denkt in oplossing en werkt doelgericht
 je werkt graag samen 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 24-40 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.

