
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 als logistiek medewerker op zoek naar een bedrijf met een fijne  
teamsfeer, waar jij de vrijheid krijgt om gewoon lekker je werk te doen?  
Popel jij om te werken in een omgeving met een unieke mix van producten,  
veel afwisseling en seizoenspieken? Dan ontmoeten wij jou graag!

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. 

VACATURE 
LOGISTICS EMPLOYEE 

 
Wat ga je doen:
•  Het verzamelen, stapelen en verzendklaar 

maken van orders
•  Het zelfstandig laden en lossen van 

vrachtwagens
• Helpen met de opbouw en afbouw van beurzen
•  Andere voorkomende werkzaamheden zoals: 

het ompakken van artikelen, het tellen van  
de voorraad, opruimen en schoonmaken

• Je werkt zowel binnen als buiten

Wat vragen wij??
• Je hebt ervaring in de logistiek
• Je bent fysiek sterk
•  Je bent in bezit van een geldig heftruck-

certificaat en/of reachtruckcertificaat  
of bent bereid deze te halen

Wat vinden wij belangrijk?
•  Je werkt zelfstandig en bent in staat 

verschillende taken uit te voeren zonder  
dat iemand over je schouder mee  
hoeft te kijken

•  Je bent accuraat en je voelt je 
verantwoordelijk voor jouw orders

•  Je vind veiligheid en netheid in het  
magazijn vanzelfsprekend en draagt  
daarin ook jouw steentje bij

•  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

40U PER WEEK

(m/v/d)


