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Sinds het begin van 2016 ben ik werkzaam als
IT Recruiter bij SerenIT Recruitment. Natuurlijk
ben ik nog niet lang in het wereldje van de IT
Recruitment. Echter werk ik nauw samen met 5
collega’s welke meer dan 20 jaar IT recruitment
ervaring hebben. Iedere dag leer ik enorm veel
van de leuke en interessante gesprekken met
de kandidaten die ik spreek! Iedereen heeft
zijn/haar eigen unieke verhaal met ook weer
zijn/haar unieke wensenpakket als het gaat om
een nieuwe uitdaging!
Focus!
Mijn focus is 100% IT en daarom richt ik mij op Software Developers (Java, .Net,
PHP en verder) maar ook op Software Testers, IT Consultants, Project Managers
en Systeembeheerders. In geheel Nederland en op alle ervaringsniveaus. Dagelijks
doe ik nieuwe contacten op welke ik direct kan helpen met passende carrière
opties welke SerenIT heeft. Echter komt het natuurlijk ook vaak voor dat ik in
contact kom met nieuwe kandidaten die ik op een latere termijn pas echt goed
kan helpen omdat ze dan ook dan echt open staan voor een nieuwe uitdaging. Op
deze manier ga ik dan altijd samenwerkingen aan voor de langere termijn! Altijd
elkaar op de hoogte houden van de mogelijkheden en dan op het juiste moment
die juiste persoon helpen met de juiste vacature! Daar ligt voor mij de uitdaging
waar ik ook veel energie van krijg!
Wie ben ik?
Na het behalen van mijn opleiding Office Management ben ik gaan werken bij de
Kijkshop als sales medewerker. Daar heb ik een jaar gewerkt met veel plezier maar
miste ik wel de uitdaging. Vervolgens bood mijn neef Julian (Eigenaar SerenIT) de
kans aan om bij SerenIT te werken. Die kans heb ik met beide handen aangepakt
en de uitdaging aangegaan! Verder woon ik samen met mijn vriend in Emmeloord
en in mijn vrije tijd houd ik vooral van afspreken met vrienden en vriendinnen.

