
maar een persoonlijk gesprek met

diepgang en oog voor de persoon.

Ook had ik het gevoel dat de

manager mijn CV in de diepte had

gelezen, hij had kennis en weet van

mijn reeds opgedane ervaring en

uitgevoerde projecten.” Het open

karakter van de communicatie

tussen werknemer en – gever, de

informele sfeer en het waarnemen

van de persoon, de échte persoon,

zijn de aspecten waarom Tommy

voor Immune-IT elf jaar geleden

koos en waar hij tot op heden nog

steeds als een rots achter staat.
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Tommy Van Mellaert, senior test coördinator, ging

op 01 februari 2009 aan de slag bij Immune-IT.

Een beslissing waar hij zich tot de dag van

vandaag nog steeds voor de volle 100% kan in

vinden. Wat zijn functie zo uitdagend maakt en

houdt alsook waarom Immune-IT een attractieve

werkgever is, licht hij graag toe.

Via een oud – collega en de

toenmalige manager bij Immune-IT

werd Tommy gecontacteerd met de

melding dat er een positie als

tester open stond. Bij zijn

werkgever voelde hij zich op dat

moment als een nummer, een

zoveelste persoon in een groot

bedrijf. Waarom niet even luisteren

en afwachten wat het

sollicitatiegesprek zou brengen? “Ik

herinner mij het officiële

sollicitatiegesprek nog goed,”

vertelt Tommy, “het vond plaats in

brasserie Afrit 26 te Lummen, een

informele setting. Bij de aanvang

van het gesprek werd ook

onmiddellijk duidelijk dat het geen

standaard sollicitatiegesprek

betrof met gestandaardiseerde

vragen, 



Wanneer Tommy terugblikt op zijn

carrière spreken vooral de

ontwikkeling en trainingen binnen

Immune-IT aan. “Bij sommige bedrijven

gaan teamleaders of managers te

werk op een egocentrische manier en

is er vaak een gebrek aan soft skills.

Bij Immune-IT worden we op een

volwassen en persoonlijke manier

benaderd met ruimte voor eigen

inbreng. Als ik een opleiding opmerk

welke interessant kan zijn voor mijn

verdere groei en ontwikkeling, dan

mag ik deze ook effectief volgen.”

Daarnaast is hij ook enthousiast over

de evenementen welke georganiseerd

worden: “De jaarlijkse citytrip is altijd

heel tof en ook naar het etentje rond

nieuwjaar kijk ik steevast uit.”

Elf jaar na de aanvang van Tommy zijn

carrière bij Immune-IT is zijn impressie

over het bedrijf en zijn werkgever nog

steeds hetzelfde: een open cultuur

waar er oog is voor de persoon en zijn

of haar ontwikkeling. Wil jij net als

Tommy graag deel uitmaken van een

werkgever waar jij centraal staat én

jaarlijks mee kan genieten van een

verkwikkende citytrip? Aarzel dan niet

om ons te contacteren, wij voorzien

graag een kopje koffie bij een

persoonlijke babbel.

Ook binnen het team waarbij hij zijn

functie vervult voelt Tommy zich

goed en gewaardeerd: “Binnen het

team voel ik me fantastisch. Mijn

manager en nauwste collega

beschikken over dezelfde soft skills

als mij, waardoor we op hetzelfde

niveau te werk gaan en aan dezelfde

waarden belang hechten. Het gaat

over een groot project, misschien

wel qua grootte het meest

uitdagende project in mijn carrière

tot nu toe. Het gaat immers over

een project op Europees niveau.” 

"Binnen het team voel ik me
fantastisch"

Op dit moment vervult Tommy een

rol als test coördinator en project

manager bij ArcelorMittal waarbij hij

samen met een team instaat voor

het ontwikkelen van een core

systeem welke gehanteerd kan

worden door iedere site in Europa.

Begin februari werd er een eerste

roll out uitgevoerd en tegen eind

2020 willen ze graag de volgende

fase uitrollen. Tommy staat

voornamelijk in voor het coördineren

van testuitvoer op businessniveau

en het faciliteren van testintegratie

op systeemniveau. 


