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Na het behalen van mijn Bachelor ‘Commerciële
Economie’ in Utrecht ben ik in 2006 gestart als IT
Recruiter waar ik mezelf direct als een vis in het water
voelde! In de eerste vijf jaar van mijn carrière heb ik
zeer uitgebreide ervaring opgedaan. Tientallen of
misschien wel honderden (ik ben de tel inmiddels
kwijt geraakt) IT professionals en IT werkgevers heb ik
kunnen helpen! Na vijf jaar voor een baas te hebben
gewerkt merkte ik dat sommige zaken in deze
recruitment branche beter konden. Met name de
persoonlijke aandacht aan een professional, de match
maken en dan altijd voor de lange termijn gaan.
Sinds 2011 ben ik dan ook met mijn eigen onderneming SerenIT gestart. In die tijd heb ik klanten voor
het leven gemaakt maar blijf ik ook contact houden met IT professionals gedurende zijn of haar gehele
carrière. Het volgen van je ambities gedurende je volledige carrière is de richtlijn van SerenIT.
Langetermijn met goede focus op jouw persoonlijke ontwikkeling staan bij mij hoog in het vaandel!
Dagelijks sta ik in contact met opdrachtgevers en kandidaten. Door de diversiteit aan beide kanten zijn
mijn gesprekken nooit hetzelfde. Voor mij is jouw persoonlijkheid minstens zo belangrijk als de ervaring
die je tot op heden hebt opgedaan. Wat ik mezelf eigen heb gemaakt is om competenties goed in te
schatten waardoor ik de juiste match kan maken met jouw profiel voor 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 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.
Ik had nooit gedacht dat ik de IT branche heel interessant zou vinden. Ik ben zelf namelijk a-technisch
(misschien een beetje bescheiden haha) 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!
Om succesvol te zijn in mijn vak als IT Recruiter dien je zowel de wensen van de kandidaat en die van de
werkgever te matchen. Klinkt simpel maar dat is het verre van, iedere keer is het nagenoeg maatwerk!

