
Ben jij een energieke, creatieve en goed georganiseerde marketing-duizendpoot? 
Heb jij zin om te werken in een gave omgeving met een unieke productmix, sterke 
concepten en merken, 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.

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

VACATURE  ALLROUND MARKETEER 24-32u per week 

Wat worden jouw taken?
Als marketeer ga je ervoor zorgen dat we (nog) 
meer bekendheid genereren met onze producten, 
concepten en merken, in zowel binnen- als 
buitenland. Dit doe je voor zowel de B2C als de 
B2B markt.
 •  Je plant, coördineert en realiseert 

marketingactiviteiten voor zowel de Nederlandse 
markt als de Duitse markt.

•  Je ontwikkelt marketingmaterialen zoals POS-
materialen, flyers & folders.

•  Je bent verantwoordelijk voor onze social 
mediakanalen zoals Instagram, Facebook, Youtube 
en LinkedIn waarvoor je content creëert i.s.m. 
onze allrounder video en DPT’ers.

• Je onderhoudt en optimaliseert onze websites.
•  Je schrijft nieuwsberichten en commerciële 

teksten.
•  Je bewaakt de huisstijl en de tone-of-voice van 

alle merken en zorgt voor consistentie.
•  Je creëert en verstuurt externe en interne (e-)

mailings.
•  Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe 

concepten en merken.
•  Je bent de verbindende schakel tussen Marketing 

en Creative (Design en DTP) in de rol van 
inspirator en stuwende kracht.

Wat verwachten we van jou? 
•  Een relevante opleiding en/of ruime werkervaring 

in een soortgelijke functie
• HBO werk- en denkniveau
•  Communicatief vaardig en beheerst de Duitse taal, 

de Engelse taal is een pré
•  Kennis van relevante websites, systemen en 

online tools (bijv. social media)
•  Kennis van het Microsoft Office pakket (Word, 

Excel e.d.)
•  Een groot enthousiasme en een hart voor 

marketing

Daarnaast heb je de volgende 
eigenschappen: 
•  Creatief: Jouw brein zit vol ideeën en je bent in 

staat ‘anders’ naar dingen te kijken
•  Snel schakelen; seizoenspieken, schakelen in 

verschillende productgroepen en uiteenlopende 
belangen zie jij als een uitdaging. Jij houdt het 
hoofd koel en weet je prioriteiten te stellen, ook 
als er tijdsdruk ontstaat.

•  Proactief, gedreven en ziet kansen: je bent in 
staat om voor (en/of met) je creative-collega’s, 
zelfstandig initiatieven te nemen en resultaten te 
boeken

•  Flexibel: je kunt snel schakelen tussen merken, 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden

•  Relativeringsvermogen: je ziet het belang van 
hard werken, maar zeker ook die van gezonde 
dosis humor en werkplezier

•  Passie: Je houdt van (online) marketing en social 
media en kan ideeën omzetten in concrete 
acties en content.

 
Wat heeft Lesli jou te bieden?
• Een marktconform salaris
• Een aantrekkelijk pensioen
• Opleidingsmogelijkheden
• 25 vakantiedagen en 6 ATV dagen (fulltime)
•  Uitdagend werk in een groeiend bedrijf met 

korte lijnen
• Een gezellig en informeel team


