
    

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 ALLSAFE 

 manager Operations 
 

 
Standplaats: Weesp    
 

 
1. ORGANISATIE  
 
ALLSAFE Group B.V is dé ruimte gever en groeit keihard! In 2023 wil ALLSAFE verder groeien naar 70 
vestigingen in Nederland, met drie vestigingen in België en mogelijkerwijze in een later stadium de 
Duitse markt betreden. ALLSAFE staat voor betrouwbaarheid, gemak, professionaliteit,  innovatie en 
de beste prijs/kwaliteit verhouding. De markt wordt naast mini-opslag bediend met de verkoop van 
producten als Bandenthuis,  Robotic Storage, Engine rooms, MrBox en de webshop. De komende jaren 
wil de organisatie verder groeien en dit vraagt om verdere professionalisering van het beheer en het 
continu verbeteren van de processen. Processen moeten soepel en eenduidig zijn. Resultaten 
analyseerbaar en data-driven. Vestigingen moeten aan de hand van kaders en duidelijke kpi’s worden 
aangestuurd. Innovatie, service, kwaliteit en teamgeest staan  hoog in het vaandel bij deze ambitieuze 
onderneming. Zie ook allsafe.nl 
 
Naar de website: https://www.allsafe.nl 
 
Plaats in de organisatie 
De manager Operations werkt nauw samen met de meewerkende COO en rapporteert aan hem.  
 
 
2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Vestigingen aansturen via duidelijke kaders en KPI’s (commercieel, financieel, operationeel, 
persoonlijke doelen). 

 Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de continue verbeterprocessen van 
de vestigingen, lead bij de implementatie. 

 Brede rol, van zelf een kleine regio aansturen tot deelname in regio-overstijgende verbeter-, 
beheer- en innovatie- en implementatietrajecten.  

 Belangrijk aanspreekpunt voor collega-regiomanagers m.b.t. verbetertrajecten. 

 Inspireren van medewerkers in ambities en doelstellingen en hen laten excelleren. Zorgdragen 
dat de doelstellingen worden behaald. 

 Het begeleiden van en openen van nieuwe vestigingen. 

 Oog voor kwaliteit, efficiency en kosteneffectiviteit. 

 Samenwerken met COO, regiomanagement, vestigingsmedewerkers en 
trainingsmedewerkers. 
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3.  PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN COMPETENTIES 

 
 HBO/WO werk- en denkniveau, bedrijfseconoom of bedrijfskundige, relevante ervaring in een 

omgeving met vestigingen in is een pre in een B2B of B2C omgeving.  

 Ervaring met verander- en optimalisatietrajecten, bij voorkeur kennis van Six sigma en Lean. 

 Leidinggevende skills (stijlflexibiliteit, oog voor medewerker) 

 Probleem analytisch vermogen 

 Open, energiek, gedreven en winnaarsmentaliteit 

 Gericht op samenwerking en verbinding 

 Resultaatgericht en weet resultaten te bereiken 

 Proactief, flexibel, pragmatisch en kan overtuigen 

 Heeft oog voor kwaliteit en efficiency, is kostenbewust en kritisch 

 Ervaring met data en affiniteit met digitaliserings-/automatiseringsprocessen 
 

 
4. ALLSAFE BIEDT U 
 
ALLSAFE heeft een open en no-nonsense cultuur. Er wordt gestreefd naar een efficiënte en fijne 
samenwerking. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ook buiten werktijd worden leuke 
evenementen georganiseerd. 

 
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

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


