VACATURE

FULLTIME

COÖRDINATOR FACILITY
& MAINTENANCE
(m/v/d)

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Coördinator Facility & Maintenance?
Dan willen wij jou graag op de koffie (of thee, water, chocomelk)!
Lesli is een groothandel met een unieke en uitdagende productmix. Dit betekent
veel variatie en seizoenspieken! Wij zijn expert in de verkoop van tuinmeubelen,
decoratieartikelen en vuurwerk. Ook wij hebben last van een positieve storm
aan werk en zijn dus op zoek naar een Coördinator Facility & Maintenance.

Wat ga je doen:

Wat vinden wij belangrijk?

ehalve op kantoor ben je ook op de
• je bent verantwoordelijk voor de gehele
• bwerkvloer
te vinden. Samen met jouw Beurs
coördinatie van Beurzen & Events
stroop jij de mouwen op
• je coördineert het team Facility & Maintenance &jij Event-team
weet wanneer je iemand moet coachen,
•	je bent verantwoordelijk voor het regelen van •	moet
begeleiden of alleen een duwtje in
alle facilitaire zaken bij Lesli

Wat breng je mee:

de rug moet geven!
jij weet heel goed in een gemêleerde groep
	
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen om
zo tot het gewenste resultaat te komen
het zijn juist de uitdaging en afwisseling
	
in taken, die deze vacature voor jou zo
interessant maken!

•

• je hebt ervaring in het coördineren van
afdelingen/ projecten
• je hebt ervaring in/affiniteit met het coördineren •
•
•
•

van Beurzen en Events, van A(anmelden) tot
Z(org voor het opruimen van materialen)
je
 hebt affiniteit met facilitaire- en
En niet geheel onbelangrijk……
onderhoudswerkzaamheden
Wat bieden wij jou:
de volgende talenten/ competenties
 arktconform salaris
m
omschrijven jou helemaal: interdisciplinair
v akantiegeld, 8%
samenwerken, probleemoplossend vermogen,
 5 vakantiedagen, 6 ATV-dagen
2
plannen en organiseren, initiatief tonen
opleidingsmogelijkheden
en flexibiliteit
korte lijntjes in een informele bedrijfscultuur
je vindt het niet erg om ongeveer 10 x per jaar
een geweldig team met een echt
van huis te zijn voor een (internationale) beurs
‘wij’-gevoel’
leuke feestjes in onze eigen bar!

•
•
•
•
•
•
•

En? Zin gekregen in koffie?
Stuur je sollicitatie dan naar sollicitaties@lesli.nl
Nog vragen?
Iris Dijkstra beantwoordt ze graag! Bel haar op 0544-371200
of stuur een mail naar idijkstra@lesli.nl.

