VACATURE - MEDEWERK(ST)ER DEBITEURENBEHEER
Wil jij deel uitmaken van een toonaangevend, dynamisch en internationaal familiebedrijf?
Ben jij een flexibel en communicatief vaardig persoon, dan willen wij je graag ontmoeten!
Wij zijn namelijk op zoek naar een collega die ons team komt versterken in de functie van:
Finance & Control - medewerk(st)er debiteurenbeheer

De inhoud van de functie:
In de functie van medewerk(st)er debiteurenbeheer zorg jij er samen met de collega’s voor dat openstaande
facturen binnen de afgesproken betalingstermijn worden betaald. Voorkomende werkzaamheden zijn het
schriftelijk en telefonisch contact opnemen met klanten over openstaande facturen, het bewaken van de
kredietlimieten van klanten, het maken, vastleggen en opvolgen van betalingsregelingen, het opsporen en
oplossen van betalingsverschillen, het signaleren van disputen en het boeken van de bankmutaties. Daarbij
wordt je ook ingezet voor andere voorkomende werkzaamheden waarvoor de afdeling verantwoordelijk is
Wat verwachten we van jou?
● Een enthousiaste collega die processen en verantwoordelijkheden
overziet
● Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functies
● Je bent communicatief vaardig en beheerst de Duitse en Engelse taal
● Ervaring met het ERP-pakket genaamd Exact Globe is een pré
● Kennis van het Microsoft Office pakket (Excel e.d.)

“ Onze ideale collega
is een enthousiaste
teamplayer die processen
en verantwoordelijkheden
overziet ”

Daarnaast heb je de volgende eigenschappen:
● Proactief: je neemt initiatief en werkt zelfstandig
● Accuratesse: je werkt nauwkeurig en gestructureerd
● Flexibel: je kunt snel schakelen tussen werkzaamheden en
verantwoordelijkheden
● Integer: je bent betrouwbaar en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie
Aanvulling:
Uiteraard worden de details van de functie nader besproken tijdens het
eerste gesprek. Daarbij zal duidelijk worden dat de organisatie volop in
beweging is en verder gaat professionaliseren.
Ons aanbod
De Lesli Groep bestaat uit een aantal bedrijven: Lesli Living B.V., Lesli
Vuurwerk B.V., Lesli Silvesterzauber GmbH, Bringo Electric Vehicles
B.V. De organisatie is jong en groeiend met ongeveer 80 medewerkers,
wordt sterk decentraal aangestuurd en de lijnen zijn kort. Een informele
werksfeer, open communicatie, enthousiasme en kwaliteit kenmerken
onze organisatie. Er is 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 en goede
secundaire arbeids-voorwaarden. Deze functie is voor 32 uur per week,
waarbij de werkdagen in overleg worden vastgesteld.
Mogen wij jouw nieuwe uitdaging zijn?
Dan komen wij graag met jou in contact! Wil je meer over onze organisatie
weten? Kijk op www.lesli.nl. Voor meer informatie over de vacature kun
je bellen met mijn collega Iris Dijkstra via telefoonnummer 0544-371200.
Meteen doorpakken? Stuur je sollicitatie naar sollicitaties@lesli.nl.

Rob

