VACATURE - MEDEWERKER BINNENDIENST
Heb jij zin om te werken in een gave omgeving met unieke producten? Dan moet je bij ons zijn! Wij (de
Lesli Groep in Lichtenvoorde) zijn via verschillende bedrijven groothandel in o.a. tuinmeubelen, vuurwerk
en electrische voertuigen. Een toffe productmix met veel afwisseling, unieke uitdagingen en gezellige
seizoenspieken. Wij zoeken per direct een:
Medewerker Binnendienst (32 - 40 uur: tijdelijk, voor 6 maanden)

Hoi, ik ben Mireille en op zoek naar een
collega om onze binnendienst nóg beter
te maken. Ik heb wat dingen voor je op
een rijtje gezet:
Wat ga je zoal doen?
● Het administratief verwerken van orders
● Plannen en aanmelden van leveringen
● Beheren van artikel- en klantgegevens
● Het telefonisch en via mail beantwoorden
van klantvragen
● Je hard maken voor de klant
● Ondersteunen van de verkopers
● En nog veel andere leuke dingen.

“ Mijn ideale collega is een teamplayer
die snel kan schakelen, klantgericht
denkt en handelt, helder kan
communiceren en die houdt van een
uitdaging en presteert onder druk. ”

Wat verwacht ik van jou?
● Minimaal MBO werkniveau
● Ervaring op een binnendienst
● Beheersing van Microsoft Office en CRM Software
● Kennis van ERP (Exact Globe) is heel mooi
meegenomen
● Je bent accuraat, communicatief vaardig en flexibel
● Je bent boven alles enthousiast en hebt er zin in
om aan de slag te gaan!
Wat heeft Lesli jou te bieden?
● Werken in een energiek en groeiend bedrijf met
korte lijnen
● Meer dan 90 gezellige collega’s waarvan een
deel internationaal
● Ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief
● Gezellige bijeenkomsten en borrels
Mireille

Mogen wij jouw nieuwe uitdaging zijn?
Dan komen wij graag met jou in contact!
Voor meer informatie kun je bellen met mijn collega:
Iris Dijkstra via telefoonnummer 0544-371200.
Meteen doorpakken? Stuur je sollicitatie naar idijkstra@lesli.nl.

