
 
 
 

Hoofd Binnendienst 

Gedreven organisator met pragmatische instelling 
 

Lichtenvoorde, fulltime  

 

Functieprofiel 
Als Hoofd Binnendienst binnen Lesli Groep in Lichtenvoorde word je verantwoordelijk voor het 
aansturen en excelleren van het team Verkoop Binnendienst en Operations (logistiek). Lesli Groep in 
Lichtenvoorde is een producent en handelsonderneming van tuin- en sfeerartikelen, vuurwerk, 
typische mannenproducten en elektrische voertuigen. In deze succesvolle organisatie is er ruimte voor 
ontwikkeling en verdere professionalisering.  
 
Met jouw organisatorische capaciteiten, nauwe betrokkenheid en duidelijke en heldere manier van 
communiceren ben je in staat om een hecht team verder uit te bouwen dat soepel, efficiënt en 
effectief samen werkt. Aan jullie de taak om nationale en internationale klanten en leveranciers tijdig, 
volledig en correct te informeren over uiteenlopende commerciële en logistieke vraagstukken. De 
focus ligt vooral op het goed organiseren van de dagelijkse gang van zaken. 
 

Verantwoordelijkheden 
▪ Dagelijkse aansturing van het team verkoop binnendienst en Operations (logistiek) bestaande uit 

12 medewerkers 
▪ Coördineren van alle orderstromen en service aanvragen 
▪ Opstellen, bewaken en bijstellen van alle relevante processen en procedures 
▪ Zelf meewerken in de operatie (bij drukke tijden) 
▪ Bewaken van doorlooptijden, leveringen en voorraadbeheer in samenwerking met logistiek 
▪ Aandragen en onderbouwen van verbetervoorstellen 
▪ Ontwikkelen en uitvoeren van de verkoop binnendienst en Operations (logistiek) strategie 
▪ Beheren van het operationele gedeelte van het ERP systeem, het CRM systeem en de online 

bestelportals 
 

Wij vragen  
▪ HBO werk- en denkniveau met een economische, logistieke of bedrijfskundige achtergrond 
▪ Ervaring met het aansturen van een binnendienst, bij voorkeur binnen een internationaal 

handelsbedrijf  
▪ Handig met automatisering en goede beheersing van ERP systemen, bestelportals en MS Office 
▪ Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlands, Duitse en Engelse taal 
▪ Verder ben je organisatorisch sterk, stressbestendig, gedreven, flexibel en een motiverende en 

coachende leider die het maximale uit het team en Lesli haalt  
 
Weet jij als leidinggevende werkprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten en weet jij 
daartoe het beste in jouw team naar boven te halen, maar stroop je zelf ook graag de mouwen op? Dan 
is sluit deze veelzijdige vacature uitstekend aan op jouw ambities.  
  



 
 
 

 

Wij bieden  
▪ Een vrije en dynamische functie waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt en zaken naar eigen 

inzien kan inrichten 
▪ Goed salaris met bijbehorende arbeidsvoorwaarden 
▪ 25 vakantie- en 6 ATV dagen, bij fulltime dienstverband 
▪ Een enthousiast team, dat staat te popelen om jou op te nemen in een professionele werksfeer 
▪ Korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en (persoonlijke) ontwikkeling 
 

Bedrijfsomschrijving  
Lesli Groep in Lichtenvoorde is een echt familiebedrijf met een rijke geschiedenis. Lesli is in 1912 
opgericht en begonnen als grossier in heidebezems. 
 
Vandaag de dag is Lesli een internationaal- georiënteerde groothandel in tuinmeubelen (Lesli Living 
B.V.), vuurwerk (Lesli Vuurwerk B.V. en Lesli Silvesterzauber GmbH), decoratieartikelen (Noach B.V.), 
elektrische voertuigen (Bringo Electric Vehicles B.V.) en sinds 2021 ook mannenproducten (VOLT! 
Industries B.V.).  
 
De Lesli Groep is ambitieus en volop in ontwikkeling. Continu worden mogelijkheden bezien om het 
assortiment uit te breiden, productgroepen toe te voegen en nieuwe afzetmarkten aan te boren. Dit 
doet men met een hecht team van ongeveer 85 medewerkers, nationaal en internationaal. 
 
www.lesli.nl  
 

Geïnteresseerd? 
Siebert & Wassink is door Lesli gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in 
strategie en organisatieontwikkeling en verzorgt de werving- en selectieprocedure voor de Hoofd 
Binnendienst.  
 
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 15 oktober 2021. De eerste gesprekken worden gevoerd 
door Tom Munster bij Siebert & Wassink. De vervolggesprekken met Lesli zijn gepland tussen 18 en 22 
oktober. Wij streven ernaar om de procedure in oktober af te ronden.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Tom Munster van Siebert & Wassink. Of solliciteer hier.  
 
t: 053 – 480 35 50  
m: 06 – 430 307 99  
e: munster@siebertwassink.nl  
w: www.siebertwassink.nl  
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