
 
 
 
 

 
TEF Brandbeveiliging (www.tef.eu), Safetyonline (www.safetyonline.eu) en HSI Fire Safety 
(www.hsifiresafety.eu) zijn leveranciers van brandmeld- en ontruimingssystemen en producten om deze 
systemen te testen. We nemen een unieke positie in op de Europese brandbeveiligingsmarkt in door onze 
scherp geprijsde producten en open communicatie. We zijn gevestigd in Krimpen aan de Lek. 
 
De transparante en informele samenwerking met onze klanten wordt enorm gewaardeerd. Onze 
Kernwaarden TEF zeggen niet voor niets: We zijn helder, snel en betrouwbaar. Daar zijn we trots op! 
 
Wij zoeken een: 
 

Medewerker verkoop binnendienst/logistiek 24-40 uur (m/v) 
 
Als medewerker verkoop binnendienst en logistiek ben je de spin in het web. Jij bent degene die de 
opdrachten van onze klanten van a tot z verwerkt. Je communiceert met onze klanten en neemt de orders 
aan. Daarna bevestig je deze en verwerk je ze in de administratie waarna je de bestelde producten inpakt 
zodat ze op tijd naar onze klanten worden verstuurd. Alle communicatie rondom de order handel je zelf 
af. Dit houdt in dat je continue in contact staat met onze klanten en je directe collega’s van de verkoop en 
techniek. Ook communiceer je met onze nationale en internationale leveranciers over het tijdig aanvullen 
van de voorraad. 
 
Jouw profiel: 

• Je bent starter, herintreder of hebt al enige werkervaring; 
• Je kunt goed zelfstandig werken en weet van aanpakken; 
• Je bent best handig met computers en digitale systemen; 
• Je vindt het leuk om problemen op te lossen en je ziet ze soms ook al aankomen; 
• Je vindt het geen probleem om met dozen te sjouwen; 
• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels; 
• Je bent bereid om een heftruckdiploma te halen; 
• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO opleiding; 
• Je kunt tegen slechte grappen. 

Wij bieden: 

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

• Een collegiale organisatie waarin samen met passie flink aan de weg wordt getimmerd; 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Interesse?  
Wil je meer informatie over de bovenstaande uitdaging? Neem dan contact op met Marcella Mulder via 
0180 - 554555.  
 
Solliciteren? 
Stuur je CV met motivatie per e-mail naar hrm@tef.eu  


