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Tijdens mijn carrière bij De Koninklijke Landmacht ben ik altijd al
geïnteresseerd geweest in de ‘Mens’. Zeker tijdens mijn
uitzendingen naar o.a. Bosnië heb ik hierover veel geleerd.
Subculturen ondersteunen via verschillende missies hebben mij
gemaakt tot wie ik nu echt ben. Het hebben van de drive om
mensen te ondersteunen tijdens zijn of haar carrière is dan ook
voor mij de ultieme uitdaging. SerenIT is van origine een
familiebedrijf (mijn broer Julian is de oprichter) en richt zich
specifiek op de ICT branche. Zelf heb ik geen moment getwijfeld om zijn bedrijf te versterken met mijn
reeds aanwezige kennis en ervaring uit toch een andere hoek.
Echter is het principe hetzelfde: “Samenwerken met mensen om samen tegelijk over de eindstreep te
eindigen is in principe ook wat gebeurt in de recruitmentbranche.” Zodoende was de overstap van
Militair naar Recruiter een feit!
Na een goede omscholing heb ik gemerkt in mijn leerproces binnen SerenIT dat ik de persoonlijke
aandacht en de lange termijn visie zowel naar mijn kandidaten en klanten het allerbelangrijkste vind. Een
carrière van een kandidaat duurt immers tientallen jaren waardoor het een kunst is om op de juiste
momenten de juiste carrière opties aan te bieden. Het leukste daarnaast aan Recruiter zijn is het continu
creëren van een win-win situatie voor de kandidaat en opdrachtgever.
Inmiddels heb ik veel kandidaten kunnen helpen met leuke banen bij mijn opdrachtgevers! Dagelijks sta
ik dan ook in contact met mijn opdrachtgevers en kandidaten. Door de diversiteit aan beide kanten zijn
mijn gesprekken nooit hetzelfde. Voor mij zijn jouw persoonlijke wensen/eisen minstens zo belangrijk als
de ervaring die je tot op heden hebt opgedaan. Wat ik mezelf eigen heb gemaakt is om competenties
van de kandidaat goed in te schatten waardoor ik de juiste match kan maken met de vacatures van mijn
opdrachtgevers. Ook vind ik het belangrijk om verder te kijken dan alleen het CV. Competenties en
ambities zijn immers niet uit een CV te halen.
Binnen SerenIT richt ik mij op Java, .Net/C# en PHP en embedded Professionals. Maar ook overige
competenties zoals SharePoint, Dynamics CRM, Applicatiebeheer, Consultancy en zelfs (IT) Sales behoren
tot mijn expertise! Deze focus heb ik aangebracht omdat ik de IT branche heel interessant vind. Ik ben
zelf namelijk a-technisch maar ben erg geïnteresseerd en leergierig in hetgeen wat ik niet kan of wat ik
niet weet. Dus als ik IT professionals zie en hoor praten over hun passie en liefde voor de techniek, dat zij
bijvoorbeeld van niets, iets kunnen maken, dan word ik daar ook weer enthousiast van!
Recent ingevulde vacatures:

Senior Java Professional
Medior & Junior Java/Oracle Professional
.Net Professional

ABZ
Qualogy
CGI

// www.serenit.nl //

// www.serenit.nl //

