
 

 

Jij brengt structuur en bent een talent in plannen en organiseren, maar als directiesecretaresse met ambitie 

zoek jij nog meer uitdaging! Naast het opstellen van werk- en preventierichtlijnen, rapportages, 

agendabeheer en het notuleren van vergaderingen en interne bijeenkomsten voor het MT haal jij jouw 

voldoening uit het coördineren en ondersteunen van de afdeling Creative & Design. Je krijgt energie van het 

veelzijdige en uitgebreide takenpakket en ziet dit als de ideale kans om je te ontwikkelen in je coördinerende 

kwaliteiten. 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: 

 

Directiesecretaresse / Coördinator Creative & Design (m/v) 
 

De functie 
Jij ondersteunt als directiesecretaresse onze MT-leden door zorg te dragen voor rapportages ten bate van kritieke 
prestatie-indicatoren, het opzetten van acties vanuit de BZRO en de RIE, het agendabeheer en het notuleren van 
vergaderingen. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het clusteren van documenten die de wet- en regelgeving, 
maar ook de branche, van ons vereisen. Als Coördinator ben je een baken voor ons team Creative & Design. Je 
plant hun werkzaamheden, controleert hun vormgeving en levert het drukwerk en technische instructielabels aan bij 
zowel collega’s als klanten. Je weet het team te inspireren en te motiveren, bewaakt de werkdruk en weet 
knelpunten om te buigen naar realistische en gestructureerde doelstellingen. 
 
Jouw profiel 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding; 

 2 jaar werkervaring als directiesecretaresse binnen een dynamische omgeving; 

 Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel het Nederlands, Engels als Duits; 

 Een echte organizer die de juiste prioriteiten stelt zonder de deadlines uit het oog te verliezen; 

 Affiniteit met wet- en regelgeving (omtrent consumentenvuurwerk) en veiligheid. 

 
Competenties  

 Planning en organisatie: je bent zeer accuraat, structurerend en weet het overzicht te bewaren; 

 Probleemoplossend: je weet de kern van een vraagstuk te doorgronden en bedenkt oplossingen; 

 Assertiviteit: je toont initiatief, stelt grenzen en kunt beslissingen nemen; 

 Samenwerken: je werkt graag in een team en kunt op alle niveaus communiceren. 

 

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 bijbehorend CV naar idijkstra@lesli.nl 

http://www.lesli.nl/

