
 
 
 
 

Manager Operations  
Strategische verbinder met bedrijfskundig inzicht  

 
Lichtenvoorde, fulltime (40 uur) 

 
 

Functieprofiel 
 
De Manager Operations binnen Lesli Living, Lesli Vuurwerk en Lesli Silvesterzauber in Lichtenvoorde 
heeft als doelstelling om de groei, efficiency en ontwikkeling van de interne organisatie verder te 
professionaliseren. Vanuit deze positie ben je direct verantwoordelijk voor de afdelingen; Logistiek, 
Binnendienst en Creative, bestaande uit totaal 25 collega’s. Daarnaast behoud je vanuit een 
helicopterview het overzicht over de overige afdelingen en fungeer je als een bruggenbouwer binnen 
de organisatie.  
 
De afgelopen jaren is het familiebedrijf sterk gegroeid naar +/- 85 medewerkers en levert men in 
Nederland en Duitsland zowel vuurwerk als tuin- en terrasmeubelen. De organisatie draait succesvol, 
maar er is ruimte voor ontwikkeling en verdere professionalisering. Met jouw duidelijke visie op 
bedrijfsvoering, strategisch aanpak en stevige persoonlijkheid ben jij in staat medewerkers mee te 
laten bewegen in jouw visie en daarmee de organisatie verder te laten groeien en excelleren.  
 
Deze rol is uitermate geschikt voor een ambitieuze Manager Operations die toe is aan een vervolgstap 
in zijn/haar carrière en beschikt over een hands-on mentaliteit.  
 

Verantwoordelijkheden 
 
▪ Verantwoordelijk voor de teams; Logistiek, Binnendienst en Creative, welke direct worden 

aangestuurd door een leidinggevende  
▪ Verbinding brengen tussen de afdelingen; Logistiek, Financieel, Binnendienst, Buitendienst, Inkoop, 

Creative en Marketing 
▪ Bijdragen aan een duidelijke visie en strategie voor de toekomst van Lesli Living, Lesli Vuurwerk en 

Lesli Silvesterzauber en deze vertalen naar de interne organisatie 
▪ (Her-) inrichten en optimaliseren van interne processen 
▪ Structuur aanbrengen in; werkprocessen, functietaken etc.   
▪ Onderdeel van het MT en direct rapporterend aan de Commercieel Directeur  
 

Wij vragen  
 
▪ Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting Bedrijfskunde 
▪ Ervaring met het aansturen van de interne organisatie  
▪ Bedrijfskundig inzicht en een duidelijke visie op bedrijfsvoering  
▪ Een stevige mensgerichte leider die een organisatie in beweging krijgt 
▪ Coachende stijl van leidinggeven gericht op zelfregie en eigenaarschap, waardoor medewerkers 

betrokkenheid tonen en zelf keuzes durven te maken  
▪ Type: communicatief, gestructureerd, analytisch, strategisch/tactisch, benaderbaar, daadkrachtig 



 
 
 
 
 

 
 
Bedrijfsomschrijving  

Het bedrijf is in 1912 opgericht door de eerste generatie waarbij het in eerste instantie begonnen is als 
grossier in heidebezems. Vandaag de dag kent het bedrijf meerdere BV’s en maken naast Lesli Living en 
Lesli Vuurwerk ook het zusterbedrijf Silvesterzauber en Bringo onderdeel uit van de Aleo Holding 
Groep. Vanuit de rol van Manager Operations ben je verantwoordelijk voor Lesli Living in Nederland en 
Duitsland, Lesli Vuurwerk in Nederland en Lesli Silvesterzauber in Duitsland. Het bedrijf heeft een 
uitgebreide collectie tuin-, terras- en decoratie artikelen en is de grootste vuurwerkimporteur van 
consumentenvuurwerk in Nederland. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een enorme groei 
doorgemaakt en telt het inmiddels 85 medewerkers. Naast de hoofdlocatie in Lichtenvoorde heeft het 
bedrijf vestigingen in Best, Duitsland en China.  

Kijk voor meer informatie op: www.lesli.nl  

Geïnteresseerd?  
 
Siebert & Wassink is door Lesli gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in 
strategie en organisatieontwikkeling en verzorgt de werving- en selectieprocedure voor de  Manager 
Operations.   
 
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 4 november 2019. De eerste gesprekken worden gevoerd 
door Mathilde Vording bij Siebert & Wassink in week 46. De vervolggesprekken met Lesli zijn gepland 
voor week 48.   
 
Wij streven ernaar om de procedure voor 1 december 2019 af te ronden.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Mathilde Vording van Siebert & Wassink. Of solliciteer via 
de sollicitatiebutton.  
 
t: 053 – 480 35 50  
m: 06 – 204 597 47  
e: vording@siebertwassink.nl  
w: www.siebertwassink.nl  
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