
Ben jij een administratieve duizendpoot en heb jij zin om te werken in een gave 
omgeving met unieke productmix, veel afwisseling en gezellige seizoenspieken? 
Dan moet je bij ons zijn! Wij (de Lesli Groep in Lichtenvoorde) zijn via verschillende 
bedrijven groothandel in o.a. tuinmeubelen, vuurwerk en mannenproducten. 
Wij zoeken per direct een: Operations medewerker: (40 uur)

Mogen wij jouw nieuwe uitdaging zijn? 
Dan komen wij graag met jou in contact! 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.

VACATURE  OPERATIONS MEDEWERKER

Wat worden jouw taken? 
●  Je begeleidt verkooporders: vanaf het moment 

dat de order geplaatst is tot aan het picken in 
het magazijn, en bepaalt welke uitleverwijze het 
meest efficiënt is;

●  Je verricht administratieve werkzaamheden om 
zowel het inkoop- als het verkoopproces optimaal 
te laten lopen;

●  Je signaleert eventuele uitdagingen, bedenkt 
realistische oplossingen en weet deze op gepaste 
wijze te communiceren;

●  Je werkt nauw samen met de afdelingen Sales, 
Inkoop en Logistiek.

Wat verwachten we van jou?
● Goede beheersing van MS Office;
● Kennis van ERP (Exact Globe) is een pre;
●  Goede communicatieve vaardigheden in 

samenwerking en overleg met andere afdelingen;
●  Accuraatheid: je streeft naar nauwkeurig- en 

zorgvuldigheid, je probeert fouten te voorkomen;
●  Flexibiliteit: je kan en wil meebewegen met de 

seizoenspieken;
● Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;
●  Jouw verwachtingen van en leerdoelen in deze 

functie en misschien zelfs al een salarisindicatie.

Wat heeft Lesli jou te bieden?
● Een marktconform salaris
● 25 vakantiedagen en 6 ATV dagen (fulltime)
●  Uitdagend werk in een energiek en groeiend 

bedrijf met korte lijnen
● Een gezellig team met 4 directe collega’s
●  En als het weer mag: gezellige bijeenkomsten 

en borrels!

Wat doet ons Operationsteam?
De combinatie van administratieve taken, contact met de transporteur en het houden van overzicht over 
verschillende processen, maakt dat de afdeling Operations de spin in het web is van onze groothandel! 
Daarnaast zorgen we samen voor verbinding tussen inkoop en verkoop om beide processen zo soepel 
en efficiënt mogelijk te laten verlopen en zorgen we voor een accurate verwerking in onze systemen.


