
Zet jij als Verkoopmanager jouw passie voor verkoop en jouw commercieel talent graag 
in binnen een gave omgeving met een unieke productmix, uitdagende nieuwe kansen 
binnen verschillende BV’s, 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 VERKOOPMANAGER 40u per week 

Wat worden jouw taken?
Als Verkoopmanager weet je hoe wij klanten 
binnen de B2B markt aan boord krijgen en 
houden. Je weet ook wat jouw teams Sales & 
Marketing nodig hebben om hierin te excelleren. 
•  Je weet omzetdoelstellingen per klant en per 

entiteit op te stellen en te bewaken.
•  Samen met verkoopadviseurs houd je 

verkoopgesprekken bij grote accounts.
•  Je houdt je bezig met de vraag welke kansen 

er liggen bij het boeien en binden van onze 
“platform”-klanten.

•  Je fungeert als sparringpartner van alle leden 
van het management maar vooral ook van de 
inkoopmanager.

•  Je houdt je bezig met vraagstukken over de inzet 
van onze verkoopadviseurs.

•  In samenwerking met de Manager Operations en 
Head Sales Office en Operations zorg je voor een 
efficiënt bestelproces waarbij zo weinig mogelijk 
fouten gemaakt worden.

• Je stelt een marketingplan op i.s.m. de marketeer.
•  Je bepaalt aan welke beurzen we gaan 

deelnemen en met welke doelstellingen.
•  Je draagt verantwoordelijkheid voor ons CRM 

systeem Super Office. 

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

in een soortgelijke functie
• HBO werk- en denkniveau
• Managementvaardigheden
•  Communicatief vaardig en je beheerst de Duitse 

taal. De Engelse taal is een pré
• Kennis van Super Office is een pré 
 

Daarnaast heb je de volgende 
eigenschappen:
•  Passie: je houdt van Verkoop & Marketing, je kan 

ideeën omzetten in concrete actieplannen en 
je weet hiervoor draagvlak te creëren bij jouw 
collega’s.

•  Sterke persoonlijkheid: je ziet kansen en bent 
proactief, gedreven en je toont initiatief.

•  Inlevingsvermogen: je kunt je goed inleven in 
zowel de klant als de verkoopadviseur.

•  Coachend leiderschap: je weet welke collega 
een duwtje in de rug nodig heeft en wie zichzelf 
redt.

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

Wat heeft Lesli jou te bieden?
• Een marktconform salaris
• Een aantrekkelijk pensioen
• Opleidingsmogelijkheden
•  Uitdagend werk in een groeiend bedrijf met 

korte lijnen
• Een gezellig en informeel team


