VACATURE ALLROUND MEDEWERK(ST)ER FINANCE & CONTROL
Ben jij een energieke, positief ingestelde financiële duizendpoot en heb jij zin om
te werken in een gave omgeving met een 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. Ons Finance & Control team zoekt per direct:
Allround medewerk(st)er Finance & Control (32 - 40 uur)

Wat doet ons Finance & Control-team?

Voor alle B.V.’s van de Lesli Groep verzorgen wij
zelfstandig de financiële administratie van A tot Z.

Wat worden jouw taken?

In de functie van Allround medewerk(st)er Finance
& Control ben jij samen met jouw collega’s
verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
Debiteurenbeheer:
•	Schriftelijk en telefonisch contact opnemen met
klanten over openstaande facturen
• Bewaken van de kredietlimieten van klanten
•	Het maken, vastleggen en opvolgen van
betalingsregelingen
•	Opsporen en oplossen van betalingsverschillen
• Signaleren van disputen
•	Beheer van contracten met klanten (vooral klanten
met afdrachten)
•	Verzorgen van omzetopgaven aan diezelfde klanten
•	Berekenen en controleren van afdrachten
(bonussen, no-return-fee e.d.)
•	Afhandelen van mailverkeer
Overige allround financiële werkzaamheden:
• Boeken van de bankmutaties
•	Opstellen en intern verspreiden van wekelijkse en
maandelijkse omzetoverzichten
•	Verrichten van diverse aangiften (verzekeringen,
verpakkingsbelasting e.d.)
•	Volledige back-up voor de crediteurenadministratie
• Bijdragen aan de jaarrekeningen
• Wagenparkbeheer
•	Eventueel andere voorkomende werkzaamheden
waarvoor de afdeling verantwoordelijk is

Wat verwachten we van jou?

•	Je beheerst Excel op gevorderd niveau
(exporteren van financiële gegevens,
draaitabellen, grafieken, etc.)
•	Je hebt een relevante opleiding of
werkervaring in een soortgelijke functie
•	Je bent communicatief vaardig en beheerst de
Duitse taal, de Engelse taal is een pré
•	Ervaring met het ERP-pakket genaamd Exact
Globe is een pré
• Goede kennis van het Microsoft Office pakket
•	Jouw verwachtingen van en leerdoelen in deze
functie en misschien zelfs al een salarisindicatie

Daarnaast heb je de volgende
eigenschappen:

•	Stressbestendig: je houdt overzicht en inzicht
ook als er tijdsdruk ontstaat
• 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
•	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
• Fietsplan
• 25 vakantiedagen en 6 ATV dagen (fulltime)
•	Uitdagend werk in een energiek en groeiend
bedrijf met korte lijnen
• Een gezellig team

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.

