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Tata Consultancy
Services (TCS)
gecertificeerd als Top
Employer
Tata Consultancy Services (TCS), een toonaangevende wereldwijde

organisatie voor IT-diensten, consultancy en bedrijfsoplossingen, maakt
vandaag bekend dat het voor het zevende achtereenvolgende jaar is
gecertificeerd als Top Employer in Nederland.
Het internationale, onafhankelijke Top Employers Institute certificeert de
werkomgevingen van 's werelds toonaangevende organisaties op alle
niveaus van het bedrijf. Om deze prijs te behalen, moeten bedrijven voldoen
aan hoge kwaliteitsnormen op 9 belangrijke HR-gebieden: Talent Strategie,
Personeelsplanning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning &
Development, Performance Management, Leadership Development,
Carrière- en successiebeheer, Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfscultuur.
Na een uitgebreide beoordeling erkent het Top Employer Institute TCS
Nederland als een werkgever die uitstekende arbeidsvoorwaarden biedt,
talenten koestert en ontwikkeling stimuleert.
Josu Devasia, Country Head TCS Netherlands: “Het is een eer om voor het
zevende jaar op rij te worden erkend als een van de beste werkgevers van het
land. Onze medewerkers vormen de basis voor ons succes, dus we investeren
veel in werving, ontwikkeling en (om)scholing van talent om de technologische
eisen in de markt voor te blijven. Deze erkenning is daarom erg belangrijk voor
ons. ”
De certificering volgt op eerdere onderscheidingen van het Top Employers
Institute. TCS heeft de afgelopen jaren in veel andere markten de titel Top
Employer gekregen en was de enige top 10 IT-dienstverlener die in 2019
werd erkend als een Global Top Employer.

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business
solutions organization that has been partnering with many of the world’s
largest businesses in their transformation journeys for the last fifty years.
TCS offers a consulting-led, cognitive powered, integrated portfolio of
business, technology and engineering services and solutions. This is
delivered through its unique Location Independent Agile delivery model,
recognized as a benchmark of excellence in software development.
A part of the Tata group, India's largest multinational business group, TCS
has over 450,000 of the world’s best-trained consultants in 46 countries.
The company generated consolidated revenues of US $20.9 billion in the
fiscal year ended March 31, 2019, and is listed on the BSE (formerly Bombay
Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India. TCS'
proactive stance on climate change and award winning work with
communities across the world have earned it a place in leading
sustainability indices such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
MSCI Global Sustainability Index and the FTSE4Good Emerging Index. For
more information, visit us at www.tcs.com.

