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"YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies,
gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we
10 kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten.
YER was 30 jaar geleden de pionier in campus recruitment. Het verbinden van toptalent met
de juiste organisatie zit dus in ons bloed. Door goed te luisteren naar de behoefte van
studenten én de behoefte van werkgevers, hebben wij het campus recruitment
doorontwikkeld naar een hoger niveau, passend bij deze tijd: de YER Talent Development
Programmes.
Binnen het domein Technology ligt onze focus op het verbinden van technische young
professionals met onze toonaangevende opdrachtgevers. Naast het vinden en verbinden
van talentvolle technici, investeren wij ook in de ontwikkeling van talenten. Met als
resultaat een steile leercurve en een vliegende carrièrestart van young professionals. Voor
de opdrachtgever betekent dit succesvolle starters die sneller van toegevoegde waarde zijn
en zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden.
Contact
Voor vragen neem gerust contact op met Samanta Vesentini via samantavesentini@yer.nl of
+31 (0)6 294 699 27"

Startersfunctie in overleg
"JUNIOR SYSTEM ENGINEER
Ben jij een junior system engineer die graag bezig is met security? Wil jij je graag als system
engineer verder ontwikkelen binnen een grote complexe organisatie? Dan is deze vacature
als system engineer gefocust op infrastructuur ontwikkeling wellicht interessant voor jou.
Als junior system engineer maak je onderdeel uit van het team dat verantwoordelijk is voor
het ontwerpen, bouwen en implementeren van oplossingen omtrent identiteitsherkenning.
Het team is verantwoordelijk voor de technische voortbrengen van deze tool. Samen met je
team ga je middels specialistische software, werken aan oplossingen voor de authenticatie
van gebruikers in diverse toepassingen, door middel van identity bridges. Deze systemen
zijn deels al in gebruik en het team is verantwoordelijk voor het opschalen en toepassen van
dit systeem binnen verschillende organisaties.
BEDRIJF: Een grote complexe financiële instelling.
AANBOD: Het betreft een functie waar je in dienst komt bij YER en gedetacheerd wordt, met
het doel om op termijn in dienst te treden bij de opdrachtgever.:
•
•
•
•
•
•

Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
(fulltime salaris voor 36 uur)
Reiskostenvergoeding
Extra-urenregeling: uitbetaling in salaris of tijd voor tijd
Intensieve en persoonlijke begeleiding
Veel ruimte voor vakgerichte technische trainingen én deelname
aan een persoonlijk coachingstraject
Inspirerende masterclasses"

