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Internationale groep Sewan start rekruteringscampagne 

 met nieuwe jobsite SEWAN JOBS 

 

 
 

Sewan, een belangrijke Europese speler op het gebied van telecom- en clouddiensten met 75.000 

bedrijven en 850.000 professionals op haar naam, start vandaag haar nieuwe rekruteringscampagne 

met de lancering van de website Sewan Jobs, gewijd aan de zoektocht naar nieuw talent.  

 

MEER DAN 100 OPENSTAANDE VACATURES BIJ SEWAN 

  

Sewan, dat internationaal een ononderbroken groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt, biedt 

momenteel meer dan 100 vacatures aan op de Europese markt. Deze rekruteringscampagne gaat 

gepaard met de oprichting van een nieuwe website: Sewan Jobs. De site biedt een overzicht van alle 

beschikbare jobs van de groep, per land en per functie, en geeft kandidaten de mogelijkheid direct 

online te solliciteren, om de sollicitatieprocedure te vereenvoudigen. 

 

90% van de jobs zijn technische en ondersteunende functies. Sewan is hoofdzakelijk op zoek naar IT-

profielen: ontwikkelaars, R&D-ingenieurs (de kernactiviteit van Sewan) en ondersteunende technici voor 

klanten- en partnerrelaties. 

 

EEN KRACHTIG EN AANTREKKELIJK OPLEIDINGSBELEID VOOR HET PERSONEEL 

 

Het uitgangspunt van het personeelsbeleid van Sewan is het geven van gelijke kansen aan alle 

kandidaten, inclusief atypische profielen, personen met een handicap of zelfs in geval van omscholing. 

Werknemers van Sewan kunnen profiteren van een intern opleidingsprogramma vanaf het moment van 

indiensttreding, waarmee ze begeleid worden bij hun integratie en professionele ontwikkeling 

gedurende hun hele loopbaan bij Sewan. Zo is er in geval van een interne ontwikkeling bij 8% sprake van 

een beroepswijziging.   

 

https://sewan.jobs/nl/


« Bij Sewan zijn wij ons bewust van de talrijke capaciteiten van onze werknemers. Daarom ondersteunen 

we onze medewerkers bij het ontwikkelen van vaardigheden naargelang hun persoonlijke voorkeur: 

"spreken in het openbaar" of "een idee presenteren" zijn twee voorbeelden van masterclasses die we 

organiseren. Daarnaast worden er ook verschillende technische opleidingen aangeboden, zoals 

juridische opleidingen, opleidingen in bedrijfs- of informaticasoftware, taalopleidingen... In 2 jaar tijd 

hebben meer dan 80 werknemers van deze mogelijkheden gebruik gemaakt. » aldus Marlène Delrue, 

Administratief & Financieel Directeur bij Sewan. 

 

Bovendien zet Sewan zich in voor de ontwikkeling van een sterk intern MVO-beleid, waarbij haar 

werknemers worden betrokken. Sewan sensibiliseert haar werknemers via dagelijkse initiatieven voor 

milieubescherming: het afschaffen van plastic bekertjes, ondersteuning bij de aankoop en het 

onderhoud van een fiets, voorlichting over gezonde voeding en digitale aankopen… Het bedrijf is ook 

zeer veeleisend bij het selecteren van haar dienstverleners, met name op het gebied van het recyclen 

van IT-producten. 

 

"Sewan is een groep met een internationale visie. We hebben nieuw talent nodig om onze teams in heel 

Europa te komen versterken, zodat we onze partners en klanten de beste oplossingen kunnen blijven 

bieden. Sinds de oprichting van Sewan zijn we altijd een grote familie geweest, bestaande uit 

gepassioneerde mensen in ieder team, op iedere afdeling en in ieder land. Om deze hechte en warme 

band in stand te houden, staat een menselijke benadering centraal in onze organisatie. Terwijl Sewan 

groeit, streven we naar het behoud van dit DNA dat onze kracht is: de goede verstandhouding tussen 

onze medewerkers, het management en de teams verspreid over heel Europa", vervolgt Marlène Delrue. 

 

 

Bezoek hier de Sewan Jobs site voor informatie 

 

Vind Sewan op: 

 

  
  

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Open2Europe: 

 

 

Mascha Wismans 

+33 1 55 02 15 19 

m.wismans@open2europe.com 

 

Over Sewan  

 

Sewan is een 100% Cloud-based, gebruikersgerichte operator en host. De groep werd opgericht in 2007 

en telt nu 500 medewerkers en 850.000 eindgebruikers in 4 Europese landen: Frankrijk, Spanje, Duitsland 

en België. Sewan wil het gebruik van communicatiediensten die essentieel zijn voor bedrijven 

vereenvoudigen. Het biedt vaste en mobiele telefonie, internettoegang, samenwerkingstools en Cloud-

diensten. Sewan heeft een Europees netwerk van meer dan 1.000 distributiepartners, waaronder 

exploitanten, IT-integratoren, telefooninstallateurs en internetserviceproviders. Meer dan 75.000 bedrijven, 

waaronder 2.000 IHO's, maken momenteel gebruik van haar diensten.   

 

Meer informatie op: www.sewan.be 
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