
Houd jij van organiseren en is coördineren een van jouw grootste talenten ? Kom je 
liever in je werkschoenen dan in je nette pak naar het werk? Dan zijn wij het bedrijf 
waar jij je kan uitleven! Binnen ons bedrijf, de Lesli Groep in Lichtenvoorde, werken 
wij met een interessante productmix; tuinmeubelen, decoratieartikelen, gave 
mannenproducten, vuurwerk en elektrische voertuigen. Regelmatig staan wij op 
beurzen en organiseren wij events om onze producten te presenteren aan klanten. 
Aan jou om dit tot in de puntjes te regelen! 

Jouw takenpakket: 
●  Coördineren, organiseren en realiseren van ons bezoek aan (internationale) beurzen.

Dit doe je van A tot Z: van het Aanmelden tot de Zorg voor het opruimen van materialen.
●  Bedrijf gerelateerde events, zowel intern als op locatie, organiseren en coördineren.
●  Aanspreekpartner: Heeft iemand, intern of extern, vragen of uitdagingen over beurzen en/of

event gerelateerde zaken dan word jij aangesproken.
●  Het optimaliseren van alle processen die bij beursbezoeken en events komen kijken, zoals

bijvoorbeeld: beursmateriaal, opslag, vervoer, en de op- en afbouw.
●  Het fysiek beheren, bij elkaar zoeken, in- en uitladen van beursmaterialen en artikelen.
●  Samen met collega’s opbouwen en inrichten van bedrijfsevents en stands op beurzen.

Dit kan jij of heb jij (vink maar af): 
●  Nuchtere mentaliteit: Welkom in ‘the backcorner‘, waar normaal al gek genoeg is. Je brengt een

bak energie mee en staat te popelen om aan te pakken en de handen uit de mouwen te steken!
●  Flexibiliteit: Je werkt het hele jaar door naar verschillende projecten toe. Waarbij op de piek het maximale

van je wordt verwacht. In deze periode kan het laat worden of trek je een weekend door.
Een overnachting hoort er soms bij! In de dalen heb je dan extra vrije tijd.

●  Het-komt-goed-instelling: je werk naar je doel toe en houdt daarbij altijd het hoofd koel.
●  Kracht en discipline: aanpakken, sjouwen, minimaal 10.000 stappen zetten, jij draait je hand er niet

voor om!
●  Eigenaar van rijbewijs B, je gaat zelf met onze bus op pad!
●  Verbinder: je weet perfect de lijnen uit te zetten en

personen samen te brengen om het proces doelgericht en
vlekkeloos te laten verlopen.

Dit bieden wij:
●  Een prima maandelijkse beloning afgestemd op jouw

ervaring en skills.
●  25 vakantie- en 6 ATV dagen (fulltime).
●  Een enthousiast team, dat staat te popelen om jou op te

nemen in de gezellige werksfeer.
●  Korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en

(persoonlijke) ontwikkeling.
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Kom maar op!  
Organiseer je CV en motivatie en meld je aan via: sollicitaties@lesli.nl
En wie weet ontvang jij binnenkort een uitnodiging omdat we je hebben 
meegenomen in de planning voor ons sollicitatie evenement!  
Meer informatie over de functie? Bel even met Iris Dijkstra via: 0544-371200
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