
Heb jij een een passie voor foto en video? Heb jij zin om te werken in een 
gave omgeving met unieke producten? Dan moet je bij ons zijn! Wij (de Lesli 
Groep in Lichtenvoorde) zijn via verschillende bedrijven groothandel in o.a. 
tuinmeubelen, vuurwerk en elektrische voertuigen. Een toffe productmix met 
veel afwisseling, unieke uitdagingen en gezellige seizoenspieken.  
Wij zoeken per direct een: Allrounder Foto en Video (32/40 uur)

Wat ga je doen? Je houdt je bezig met zowel fotografie als video met het volgende takenpakket:
●  De werkzaamheden omvatten ca. 45% fotografie en 55% video, de invulling hiervan is afhankelijk 

van het seizoen
●  Productfotografie in onze eigen fotostudio, inclusief (interne) coördinatie
● Sfeerfotografie op locatie, inclusief (interne) coördinatie
●  Regisseren, opnemen en monteren van product- en promotiefilms ‘in house’ en op locatie
●  Ontwikkelen en aanpassen van trailers, intro’s en outro’s en video effecten
●  Organiseren en actueel houden van het foto / video archief en downloadcentrum
●  Verwerken van informatie over video’s in onze productinformatiebestanden
● Beheren en up-to-date houden van onze verschillende videokanalen
● Opvragen raw video’s via ons internationale inkoopteam
● Bewerken raw video’s naar kant en klare eindproducten

Wat verwacht ik van jou?
●  Een vakopleiding in foto en video of je bent een 

bewezen autodidact (digitaal portfolio)
●  Kennis van de volgende software: Microsoft Office (Excel, 

Word), Adobe Premierre Pro,  
Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

● Kennis van de Nederlands, Duitse en Engelse taal
●  De volgende kernwoorden omschrijven jou: Detaillist,  

Proactief, Creatief, Doorpakker, Teamplayer, Enthousiast 
en Zelfstandig

Wat heeft Lesli jou te bieden?
●  Een marktconform salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden
●  25 vakantiedagen en 6 ATV dagen bij een fulltime dienstverband
●  Uitdagend werk in een energiek en groeiend bedrijf met korte lijnen
●  Een klein en gezellig team waarin de medewerkers voor elkaar klaar staan
● Ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief
● En als het weer mag: gezellige bijeenkomsten en borrels!

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? Stel jezelf op een creatieve manier aan 
ons voor via: sollicitaties@lesli.nl.

VACATURE  ALLROUNDER FOTO EN VIDEO


