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Flexibel
Sinds 2015 werk ik onder de vlag SerenIT
Recruitment als zelfstandig recruiter. Mijn focus is
Java, .Net/C# en PHP, maar ook embedded
software- en support & beheer jobs behoren tot
mijn expertise. Ik ben flexibel naar een kandidaat
toe; ik kan prima in de avonduren een gesprek
voeren en ook in het weekend sta ik voor iemand
klaar indien nodig. Ik vind het belangrijk om de
hoogst haalbare service te leveren aan mijn
kandidaten en opdrachtgevers.
Open & eerlijk
Ik hecht waarde aan open en eerlijke mensen. Ik heb een zorgzaam karakter, ik word blij van
een glimlach op een gezicht. Daarnaast ben ik competitief ingesteld en wil mijn gestelde doelen
behalen. Dat maakt eigen baas in de recruitmentbranche zo leuk! Ik gun mijn kandidaten ook
echt de baan waarvoor ik werf, en zal er alles aan doen om de klant en kandidaat met elkaar in
gesprek te laten gaan. Mijn beloftes kom ik na en verwacht dit ook van mijn kandidaten en mijn
klanten. Ik haal mijn voldoening uit het feit dat ik iemand aan DE baan heb geholpen.
Ervaring
Mijn carrière in de arbeidsbemiddeling ben ik begonnen in 2004. Bij verschillende organisaties
heb ik gewerkt in de detachering, uitzendbranche en werving en selectie. Ik heb ervaring in het
bemiddelen van ICT-ers op het gebied van support en beheer, maar ook ontwikkelaars, van
junior tot senior en variërend van PHP, .NET, Java tot de embedded software engineers.
Wie ben ik?
Ik ben Roos, ik hang vaak rond in de speeltuin met de kids, hou van mijn man, sporten en
internetshoppen. Ik woon in Amstelveen, heb familie door het hele land wonen en ben gek op
auto rijden. Ik rij altijd verkeerd, maar kom wel altijd waar ik zijn moet! En ik ben een kei in
inparkeren (al zeg ik het zelf).
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