
 

 
 

 
	
Job Tittle: Managing Director 

Job ID:  S246 

Company: Workrate 

Location: Amsterdam 

Industry: Beveiliging  

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Managing Director van de Nederlandse vestiging van Workrate naast de eindverantwoordelijkheid en de P&L 

is een belangrijk doel de ontwikkeling en verdere groei van de dienstverlening in de logistieke sector. Met 

700 FTE is Workrate een grote en succesvolle onderneming; de cultuur is echter allesbehalve “corporate”.   

Wij zoeken een dynamische en innovatieve manager met een sterk ondernemend en commercieel profiel 

die bereid en absoluut vastbesloten is om actief de markt vorm te geven, nieuwe en duidelijke accenten te 

leggen en - in lijn met de doelstellingen van het bedrijf - zich zeer ondernemend positioneert. Een 

commerciële netwerker, ambassadeur en potentieel boegbeeld. De Managing Director heeft 5 direct reports 

en rapporteert aan de CCO.  

 

Opdrachtgever: 

Workrate (700 FTE) is gerenommeerd specialist op het gebied van Security Solutions voor datacenters en 

een van de hardst groeiende bedrijven in Nederland.  Dominant marktleider in een markt met een specifieke 

beveiligingsbehoefte,  waarbij informatie en bedrijfscontinuïteit cruciaal zijn. Alweer bijna 2 decennia actief 

kan het bedrijf bogen op een unieke expertise en levert het daardoor uitgekiend en ongeëvenaard maatwerk. 

Kwaliteit en klantgerichtheid hebben een hoge prioriteit en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het 

succes. Het is altijd al jarenlang de strategie van Workrate geweest om de internationale dekking met de 

activiteiten van hun klanten uit te breiden. Dit heeft geleid tot nieuwe markten en vestiging van bedrijven 

buiten Nederland, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Zweden.  

 

Functie-eisen: 

WO 

Kennis van de logistieke markt  

Aansprekende persoonlijke leiderschap stijl, continue ontwikkeling van de organisatie 

Ambitieus, commercieel gedreven met een passie voor het behalen van bijzondere bedrijfsresultaten 

Klant-, proces en kwaliteitsgericht 

Sterk in planning en organisatie 

Hands-on, no-nonsense 

Helicopterview, sterk in analyse, business driven 

Vloeiende beheersing Nederlands en Engels 

 

 



 

 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com 

 

 

 

 


