
 
‘Teamwork makes the dream work’  
 
Kun jij je helemaal vinden in bovenstaande quote? Wij ook! Ons SFS team bestaat uit jonge en ervaren 

medewerkers die elkaar versterken. Mensen die hart hebben voor onze snelgroeiende onderneming, voor ons 

team en onze missie. Wij willen samen de beste en meest innovatieve systemen voor de bouw bieden en 

servicen.  

 

Vanwege de groei van onze organisatie, zijn wij op zoek naar een: 

 

Gedreven (junior) technisch adviseur 

Jij zoekt: een baan waarin jij zelfstandig werkt in een uitdagende, dynamische en internationale omgeving? 

Check, check, dubbelcheck! Dan is deze functie iets voor jou.  

 

Waar kom je te werken?   
SFS Benelux is onderdeel van de multinational SFS. Dit van oorsprong Zwitserse bedrijf is een wereldwijd 

toonaangevende leverancier van mechanische bevestigingssystemen, assemblages, precisie gegoten 

onderdelen en logistieke oplossingen. Samen met zijn klanten ontwikkelt en levert het oplossingen op maat voor 

de meest uiteenlopende industrieën en markten.  

 

SFS Benelux 
SFS Benelux richt zich met name op de gevelmarkt en de valbeveiligingssystemen. Naast producent wordt SFS 

Benelux steeds gezien als strategisch partner die samen met zijn klant op zoek gaat naar de slimste en meest 

duurzame oplossing. 

 

Wat doe je als technisch adviseur? 
Voor onze snel groeiende Benelux-organisatie zijn wij op zoek naar een (junior) technische adviseur die zich 
gaat focussen op valbeveiliging- en gevelbevestigingssystemen. Je gaat werken binnen een klein team waarin jij 
een belangrijke bijdrage gaat leveren om deze business segmenten naar het volgende niveau te tillen. Dit doe 
je voor een groot deel nationaal maar ook werk je samen met  internationale collega's.  De werkzaamheden 
zullen o.a. bestaan uit: het opstellen van ontwerptekeningen, projectplanning,  assortimentsbeheer, 
producttrainingen en het opstellen en onderhouden van de projectdocumentatie. Wij bieden jou de 
mogelijkheid om zowel intern als extern de benodigde trainingen en opleidingen te volgen.  

 

Herken jij je hier helemaal in?  

 Minimaal MBO 4 of HBO werk- of denkniveau verkregen door opleiding of ervaring. 

 Afgeronde technische/bouwkundige opleiding. 

 Ervaring en/of affiniteit met dak- en gevelbouw. 

 Ervaring met technische tekensoftware, bijvoorbeeld Autocad. 

 Je bent leergiering, pro-actief en communicatief sterk; 

 Pragmatisch, slagvaardig en een echte doener. 

 Klantgericht en creatief in het vinden van oplossingen. 

 Stressbestendig en resultaatgericht. 



 Last but not least: je werkt graag in een enthousiast en gedreven team.  

 
Wij bieden je een salaris dat past bij de functie, jouw opleiding en ervaring. En bovenal een uitdagende en 

zelfstandige baan in een internationale en dynamische omgeving, met voldoende doorgroeimogelijkheden. 

 

Reageren?  
Ben je geïnteresseerd in deze functie en kun jij je helemaal vinden in het profiel? Stuur dan je CV en je 

sollicitatiebrief digitaal naar Peter Jost: peter@guardian.nl. Wil je meer weten over ons bedrijf? Check dan 

www.sfs.intec.nl en www.guardian.nl. Wil je meer informatie over de functie? Bel dan naar: 0492 – 59 74 00 en 

vraag naar Jeroen Aldenzee of mail hem op jeroen.aldenzee@sfs.biz. 
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