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Standplaats: Weesp     
 

 
1. ALLSAFE MINI-OPSLAG (ALLSAFE)  
 
ALLSAFE Mini-Opslag (ALL SAFE) heeft 145 medewerkers, bestaat ruim twintig jaar en geeft ruimte met 
advies aan iedereen die extra ruimte nodig heeft. Voor thuis of voor op het werk, voor groot of klein. 
ALLSAFE tracht het hebben van spullen weer makkelijk te maken.  Betrouwbaarheid, gemak, 
professionaliteit en de beste prijs/kwaliteitverhouding is waar ALLSAFE al sinds 1999 voor staat. De 
komende jaren wil ALLSAFE (internationaal) verder groeien van 36 naar 70 vestigingen in Nederland, 
met drie vestigingen in België en mogelijkerwijze in een later stadium de Duitse markt betreden. Naast 
de expansie van het aantal vestigingen worden ook de komende jaren de bedrijfsactiviteiten flink 
uitgebreid. ALLSAFE staat voor innovatie en bedient de markt naast mini-opslag met de verkoop van 
producten en concepten als Bandenthuis (montage van zomer- en winterbanden waar u wilt), mrBox, 
Robotic Storage, Engine rooms en de webshop voor additionele producten.   
 
Naar de website: https://www.allsafe.nl/ 

 
Plaats in de organisatie 
De General Manager is een nieuwe functie binnen het management team en rapporteert direct aan 
de algemeen directeur/DGA. Het zevenkoppige management team bestaat uit de COO, de CFO, de CIO, 
de CCO, de manager Productontwikkeling, de directeur Gebouwontwikkeling & Techniek en de CHRO 
(human resources). 
 
De algemeen directeur/DGA wil zich meer kunnen focussen op de sterke potentiele groei van de 
ALLSAFE concepten in binnen- en buitenland en de productontwikkeling. Daarnaast vertegenwoordigt 
hij het bedrijf naar buiten. De General Manager zal zich voornamelijk bezighouden met de operationele 
en procesmatige aansturing van de organisatie in nauwe samenwerking met de algemeen 
directeur/DGA en het huidige MT. Er is behoefte aan een steviger beheer en aansturing van projecten 
o.a. op het gebied van digitalisering en automatisering. 
 
 
2. PROFIEL 
De (sterke) fase van groei van de ALLSAFE-organisatie vraagt om het stellen van duidelijke prioriteiten 
in beheer, verbetering en innovatie van de dienstverlening. Om de samenhang en verbinding tussen al 
deze initiatieven te bewaken is overzicht, coördinatie en sturing nodig van de General Manager. Het is 
belangrijk dat de General Manager, met respect voor en geloof in het ALLSAFE-concept, actief 
meebouwt aan de verdere groei en uitbouw van de organisatie. Dit vraagt om een people manager 
met een sterk oog voor verbeterprocessen. 
 

https://www.allsafe.nl/


   

 

 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Functioneel dagelijks aansturen van het management team.  

 Operationeel en procesmatig aansturen van de organisatie in nauwe samenwerking met de 
algemeen directeur/DGA.  

 Monitoren en afstemmen over de project ontwikkelagenda. 

 Stimuleren van de onderlinge communicatie in het MT t.a.v. beheer, innovatie, verbetering en 
stroomlijning van de bedrijfsprocessen.  

 Stimuleren via leiderschap naar eigenaarschap. 

 Realisatie van de afgesproken doelstellingen en de ontwikkeling van het bedrijf. 
 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Sterk probleemanalytisch en oplossingsgericht 

 Sterke manager die stijlwissel kan toepassen en kan delegeren 

 Gericht op samenwerking en verbinding 

 Stevige persoonlijkheid en snelle denker 

 Resultaatgericht en weet resultaten te bereiken. 

 Energiek, proactief, pragmatisch en kan overtuigen 

 Integer en betrouwbaar 

 Brede ervaring met digitaliserings-/automatiseringsprocessen 

 Sterk in projectmatig beheer en processen en ervaring met verandermanagement. 

 Academisch werk- en denkniveau, verkregen door bijvoorbeeld een bedrijfskundige opleiding 
en meerjarige relevante(internationale) ervaring binnen de b2c/ b2b markt  

 
 

5. ALLSAFE BIEDT U 
Een stevige en verantwoordelijke functie in een platte organisatiestructuur met korte beslislijnen en 
een open, no-nonsense (sport) cultuur. Er wordt gestreefd naar een efficiënte en prettige 
samenwerking. Afspraak is afspraak. Resultaten behalen daar draait het om. Er is aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling en actief sporten om daarmee te werken aan een gezond lichaam en een 
vitale geest.  Er worden met regelmaat teamuitjes, borrels en teambuilding activiteiten georganiseerd. 
 

 
Dienstverband: ALLSAFE biedt prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

 

  
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr. Erik Batenburg 
senior consultant regio West 
06-12479826 


