
 

 

 

 

TEF Brandbeveiliging is producent en leverancier van branddetectie- en ontruimingsapparatuur. Als 

het officiële Benelux verkoopkantoor van het Portugese Global Fire Equipment (www.globalfire.pt) 

neemt TEF een unieke, onafhankelijke positie in op de Nederlandse branddetectiemarkt. Onze 

producten zijn innovatief, kwalitatief hoogstaand en goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Door 

een eigen fabriek en R&D afdeling in Portugal zijn wij in staat snel op ontwikkelingen en vragen uit de 

markt te reageren en aantrekkelijke prijzen te bieden. 

 

Sinds onze start in 2011 timmeren wij flink aan de weg. Elk jaar weer weten wij ons marktaandeel 

aanzienlijk te vergroten. Onze visie om met een transparante werkwijze en eerlijke tarieven klanten 

van dienst te zijn spreekt de markt overduidelijk aan.  

 

Om verder te kunnen groeien zoeken wij een: 

 

System engineer - productmanager (m/v) 
 

Als system engineer - productmanager ben je de technische spil tussen TEF, de fabriek in Portugal en 

de TEF dealers. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de producten en het up-to-date houden van 

de commerciële en de technische documentatie. Je biedt de TEF dealers technische ondersteuning 

en geeft technische trainingen. Samengevat: een technische, afwisselende, zelfstandige en 

uitdagende job. Natuurlijk werk je in Nederland maar we verwachten ook dat je in de fabriek in 

Portugal actief ben. 

 

Jouw profiel: 

• Je hebt een passie voor techniek en je bent pas tevreden als je klant dat ook is; 

• Je hebt minimaal een diploma MBO elektrotechniek of MBO elektronica;  

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de brandbeveiligingstechniek (minimaal als 

inbedrijfsteller/servicemonteur);  

• Je beschikt over de nodige vakdiploma’s of bent bereid deze te behalen (installatie-, 

onderhouds- en/of projecteringsdeskundige);  

• Je bent handig met ontwerpsoftware voor het creëren en bijhouden van handleidingen, 

catalogi en dergelijke en je hebt ruime ervaring met Microsoft Office; 

• Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en Engels (in woord en geschrift). 

Wij bieden: 

• Een plek in een succesvolle, jonge onderneming met kwaliteitsproducten en een enorm 

marktpotentieel;  

• Een informele organisatie met leuke collega’s waarin samen met passie aan de weg wordt 

getimmerd; 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden waaronder natuurlijk een auto van de zaak.  

Vragen?  

Wil je meer informatie over de bovenstaande uitdaging? Neem dan contact op met Edwin  

van Oostende op 0180 - 554555.  

 

Solliciteren: 

Stuur een email met je motivatie naar hrm@tefbrandbeveiliging.nl 

 
 

 

http://www.tefbrandbeveiliging.nl/
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