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1. ALLSAFE Management (ALLSAFE)  
 
ALLSAFE Management (ALLSAFE) heeft 159 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 
Je rapporteert aan de Algemeen directeur en geeft als CFO sturing aan de financiële organisatie 
waarbij de manager Finance & Business control leiding geeft aan een team van circa 6 medewerkers.  
 
 
2. PROFIEL 
De CFO is verantwoordelijk voor  strategisch en operationeel financieel beleid en aanspreekpunt voor 
financiële vraagstukken binnen ALLSAFE. De CFO is verantwoordelijk voor vraagstukken inzake 
fiscaliteit, financiering/funding en overnames. Daarnaast heeft de CFO ook affiniteit met juridische 
vraagstukken en automatisering. 
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Mede-zorgdragen voor het opstellen van begrotingen, budgets, forecasts en jaarrekeningen. 

 Periodieke rapportages aan aandeelhouders, directie en MT betreffende de gerealiseerde 
resultaten en het adviseren van het management over effectiviteit, efficiency en optimalisatie 
van de bedrijfsvoering. 

 Rapportages ten behoeve van banken en financiers. 

 Verrichten van bedrijfseconomische analyses en haalbaarheidsstudies naar voorgenomen 
beleid. 
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 Ontwikkelen van meetinstrumenten, ken- en stuurgetallen en verzorgen van 
performancemetingen en benchmarking. Sturen op KPI’s en het verder ontwikkelen van data 
gedreven analyses. 

 Verantwoordelijk voor onderzoeken, vastleggen en verbeteren van financieel administratieve 
processen, zoals onder andere salarisadministratie, debiteuren en crediteurenadministratie. 

 Beheren van de geldstromen en opstellen liquiditeitsrapportages. 

 Inrichten, bewaken en optimaliseren van de gehele AO en IC. 

 Toezien op naleving van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen daarvan. 

 Verlenen van  ondersteuning bij investeringen, overnames en acquisities. 

 Uitwerken van business cases. 
 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Probleemanalytisch sterk 

 Leidinggeven (stijlflexibiliteit) 

 Gericht op samenwerking en verbinding 

 Energiek, gedreven en snelle denker, innovatief 

 Klantgericht (met name intern) en resultaatgericht 

 Prioriteren, plannen en organiseren 

 Energiek, proactief, pragmatisch  

 Integer  

 Stressbestendig en flexibel 

 Kan goed schakelen tussen grote lijnen en details 

 Affiniteit met fiscaliteit en met ICT, digitalisering en automatiseringsprocessen. 

 Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld studie Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde 
eventueel aangevuld met RA, RC is een pré en relevante ervaring binnen bedrijfsleven. 

 
 

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 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl of 06-12479826 
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