VACATURE

32 – 40U PER WEEK

CUSTOMER SERVICE EMPLOYEE
(m/v/d)

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.
Voelt de klant zich koning(in) bij jou, heb je een luisterend oor en behoud jij
overzicht? Popel jij om te werken in een omgeving met een unieke mix van
producten, veel afwisseling en seizoenspieken? Dan ontmoeten wij jou graag!

Wat ga je doen?

•	Contact onderhouden met klanten,
telefonisch en via mail
•	Inventariseren van vragen en handelen
op de juiste wijze
•	Schakelen tussen klant en interne
organisatie

Wat vragen wij??

•	MBO werk- en denkniveau
•	je bent servicegericht
•	je bent communicatief vaardig,
zowel in Nederlands als Duits
• Je werkt zelfstandig
•	je bent betrouwbaar
Wat vinden wij belangrijk?

•	Je bent oplossingsgericht, weet mee te

denken met de klant om tot een gewenst
resultaat te komen
Je bent communicatief sterk, als
	
aanspreekpunt weet jij je mannetje te staan
en een goede indruk achter te laten zowel
in Nederlands als Duits

•	Je werkt zelfstandig en bent in staat

verschillende taken uit te voeren zonder dat
iemand over je schouder mee hoeft te kijken
Je bent flexibel, je weet goed te schakelen
	
tussen verschillende vraagstukken
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

•

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.

