
Wij (de Lesli Groep in Lichtenvoorde) zijn een internationale handelsonderneming 
en expert in de verkoop van tuin- en sfeerartikelen, vuurwerk, typische 
mannenproducten en elektrische voertuigen.
Ben jij een gedreven teamleider, een coördinator die het overzicht houdt en  
weet van aanpakken? Popel jij om te werken in een dynamische werkomgeving 
met een unieke mix van producten, veel afwisseling en seizoenspieken?  
Dan ontmoeten wij jou graag!

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 
COORDINATOR CUSTOMER  

SERVICE & OPERATIONS

 
Wat ga je doen?
•  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken op de afdeling Customer 
Service & Operations bestaande uit 10 collega’s

•  Je coördineert alle orderstromen en service 
aanvragen

•  Je maakt, bewaakt en verbetert alle relevante 
procedures

•  Je zorgt voor correcte leveringen en voorraad- 
beheer in samenwerking met Logistics

•  Je draagt de verantwoordelijkheid voor het 
operationele gedeelte van het ERP systeem,  
het CRM systeem en de online bestelportals

Wat vragen wij?
•  MBO+/ HBO werk- en denkniveau aangevuld 

met minimaal 3 jaar ervaring in een  
soortgelijke functie

•  Kennis en bewezen succes in het  
aansturen van een binnendienstteam

•  Communicatieve vaardigheden in woord  
en geschrift in Nederlands, Duits en Engels

•  Naast een coördinerende rol werk je 
nadrukkelijk zelf mee in de dagelijkse operatie

 
Wat vinden wij belangrijk?
•  Je weet prioriteiten te stellen: je weet structuur 

in werkzaamheden aan te  
brengen, te organiseren en te plannen

•  Je bent gedreven: je optimaliseert het 
bedrijfsproces op de afdeling 

•  Je bent motiverend: je haalt het maximale  
uit het team en hebt een verbindende rol

•  Je bent communicatief sterk: als aanspreekpunt 
van de afdeling heb jij overtuigingkracht en 
weet je draagvlak te genereren

•  Je bent flexibel, je schakelt snel en  
excelleert onder druk en dynamiek

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

Wat bieden wij?
•  Een marktconform salaris
•  Een aantrekkelijk pensioen
•  Goeie arbeidsvoorwaarden
•  Opleidingsmogelijkheden
•  25 vakantiedagen en 6 ATV dagen (fulltime)
•  Uitdagend werk in een groeiend bedrijf  

met korte lijnen
•  Een gezellig, informeel team

36 - 40U PER WEEK

(m/v/d)


