VACATURE - LOGISTIEK MEDEWERKER
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: Logistiek medewerker (Full time)

Hoi, ik ben Harold en op zoek naar een collega
om onze logistiek nóg beter te maken. Ik heb wat
dingen voor je op een rijtje gezet:
Wat ga je zoal doen?
● Orders verzamelen van A tot Z: Picken, stapelen,
en verzendklaar maken. Dit doe je met moderne
logistieke middelen
● Zelfstandig vrachtwagens laden en/of lossen
● Helpen met de opbouw en afbouw van beurzen
● Andere voorkomende werkzaamheden zoals
ompakken artikelen, voorraad tellen, opruimen en
schoonmaken.
● Je werkt zowel binnen als buiten

“ Mijn ideale collega is een, ook
lichamelijk, sterke teamplayer die snel
kan schakelen, zorgvuldig is, passie
heeft voor logistiek, flexibel is en die
goed presteert onder druk. ”

Wat verwacht ik van jou?
● Minimaal BOL/BBL niveau 3
● Fysiek sterk
● Een geldig heftruckcertificaat en/of
reachtruckcertificaat is mooi meegenomen
● Je bent een aanpakker
● Je werkt vlot, secuur en je bent praktisch ingesteld
● Je bent boven alles enthousiast en hebt er zin in
om flink aan te pakken!
Wat heeft Lesli jou te bieden?
● 40 Uur per week werk met extra uren tijdens
seizoenspieken
● 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
Harold

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.

