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Na mijn studie HBO Marketing en Management heb ik als 
Accountmanager commerciële werkervaring opgedaan in de 
media en advertising branche. Dit voornamelijk bij grote 
uitgeverijen zoals Dagblad Metro en Koninklijke Boom 
Uitgeverij. Tijdens deze werkzaamheden kwam ik regelmatig 
in aanraking met het vak recruitment via diverse 
opdrachtgevers welke ik ondersteunde. Door mijn jarenlange 
ervaring als eerste contactpersoon met mijn opdrachtgevers 
heb ik geleerd om goed te luisteren naar wensen en 
behoeften van de klant. De uiteenlopende wensen en 
persoonlijkheden hebben me altijd al geïnspireerd, zo nu ook 
vanuit mijn functie als Recruitment Consultant waarbij ik ook 
nu mijn kandidaten optimaal wil ondersteunen voor zijn of 
haar IT carrière! 

 
De oprichter van SerenIT (Julian Mulder) is al jarenlang (10 jaar +) een goede en betrouwbare vriend van 
mij en hij was benieuwd of ik interesse had om groei te geven aan de organisatie. Hij kon goed aanvoelen 
wat ik nog miste in mijn carrière tot nu toe, en dat is een ultieme uitdaging in een continu bewegende 
markt! Voor mij was het dan ook een bewuste keuze om onder de vlag van SerenIT te gaan opereren en 
te sparren met collega’s over de ontwikkelingen in een sterk competitieve markt. Ik zie ieder gesprek wat 
ik heb met zowel mijn opdrachtgever alsook met mijn kandidaat als een kans voor nieuwe kansen! Van 
nature ben ik zelf ook zeer competitief ingesteld, dan wel op een gezonde en sportieve manier. Vanaf 
jongs af aan rij ik op hoog niveau wielerwedstrijden. Het is soms ontzettend afzien maar de voldoening is 
daarna ook groot!  
 
Inmiddels heb ik een ware passie weten te ontwikkelen voor Recruitment en heb ik inmiddels veel 
kandidaten kunnen helpen met het vinden van een leuke nieuwe baan! Het werken met mensen en het 
maken van de ideale match liggen volledig in lijn met hetgeen ik het leukste vind om te doen! SerenIT 
geeft mij de ruimte om mijzelf steeds verder te ontwikkelen en mee te bouwen aan een groot 
succesverhaal, dat zie je niet zo vaak bij ‘bureaus’  waar het meestal om 1 ding gaat (snel scoren en korte 
termijn relaties). SerenIT en ik gaan juist voor lange termijn en willen alleen die ondersteuning zijn voor 
de zoektocht naar de juiste vacature voor jou! 
 
Binnen SerenIT richten wij ons heel erg breed binnen de ICT branche, initieel in het begin in 2011 puur en 
alleen op Software Developers, echter groeien wij de afgelopen jaren ook automatisch mee met onze 
opdrachtgevers. Denk dan aan het feit dat onze opdrachtgevers naast een Software Developer ook op 
zoek zijn naar een Applicatiebeheerder, Systeembeheerder, Service Manager of Product Owner. Onze 
kracht zit hem in het feit dat wij veel kunnen doen voor één opdrachtgever in plaats van weinig voor veel 
opdrachtgevers. Ook als het gaat om ervaringsniveaus kunnen wij heel breed worden ingezet, van een 
starter (schoolverlater) tot een senior professional, alsook management niveau! Uiteraard om dezelfde 
reden, wij groeien organisch mee met onze opdrachtgevers.  

 

 



                                         

 

 


