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“A highly successful organisation is built on the strengths of
exceptional people. No matter how much technology and
mechanisation is developed, no organisation could survive
and prosper without them”. --- Luszez and Kleiner, 2001 The
most important corporate resource over the next few years
will be talent: smart, sophisticated business people who are
technologically literate, globally astute, and operationally
agile. And even as the demand for talent goes up, the supply
of it will be going down. This seems to particularly hold true in
case of the IT-ITES (Information Technology and Information
Technology- Enabled Services) industry in India which
requires high quality and highly skilled labour force to cater to
the rapidly increasing global demand for software services but
is currently facing an increasing shortage of skills supply.
Moreover, due to shortages of skilled workers, high turnover
rates, and rapid business growth in the service sectors, it has
been noted that recruiting, selecting, and placing applicants
are among the top three priorities of human resource
professionals. Since the IT industry in India is faced with
these three challenges, recruitment and selection comprises
an important human resource practice in this industry.
Further, in this industry, human resources comprise both the
raw material and the 'technology', and are therefore of prime
importance. As India completes the transition from being an
agrarian economy to being a full-fledged, first-world economy,
operating at the leading edge of contemporary technology,
the IT sector is emerging as major driver of the economy. The
Indian IT industry comprises of domestic software and
services firms as well as foreign firms looking to consolidate
their presence in India owing to the increasing cost pressures
in US and Europe. This has increased the need to setup inPage 1/10
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house development centers or outsource to third-party
service providers in low cost countries such as India. IT and
IT enabled services include a wide range of services from
back-office data entry and processing to customer contact
services, corporate support functions, knowledge support
functions and research and design activities. As per the latest
Forbes Research, India now controls 44 per cent of the global
offshore outsourcing market for software and back office
services. As per Nasscom estimates, it is projected to grow to
51 per cent. If this growth is sustained, Nasscom has
estimated that there will be a potential shortfall of above 2,
10,000 IT and ITES professionals in India by the year 2012
and demand will out-pace the supply. Though the Indian IT
industry is in a strong position to leverage this global software
opportunity (as India currently has one of the world’s largest,
most qualified pools of scientific and engineering manpower),
this growing global demand is not only for numbers but also
for appropriately skilled, industry-oriented professionals as
companies are further scaling their operations and offering
high value-added services which involve higher levels of
technology and more specialized, higher-end services.
Hence, firms which want to maintain their competitive
advantage have to carefully recruit and select the most
suitable out of the large pool of available manpower.
Moreover, according to a recent study by McKinsey & Co.,
although the potential supply of talent in low wage countries
such as India is large and growing rapidly, only a fraction of
the job candidates could successfully work at a foreign
company on account of their limited suitability i.e. though
there are many candidates with the technical skills to fill a
position, they may not have the cultural skills to “fit in” with
the organisation. The same issue is also faced by large
globally competitive domestic Indian firms who are competing
for the same pool of talent and skills as their foreign
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counterparts to remain competitive and survive in global and
domestic markets.
What will the future be? A dystopian landscape controlled by
machines or a brave new world full of possibilities? Perhaps
the answer lies with Artificial Intelligence (AI)—a phenomenon
much beyond technology that has, continues to, and will
shape lives in ways we do not understand yet. This book
traces the evolution of AI in contemporary history. It analyses
how AI is primarily being driven by "capital" as the only "factor
of production" and its consequences for the global political
economy. It further explores the dystopian prospect of mass
unemployment by AI and takes up the ethical aspects of AI
and its possible use in undermining natural and fundamental
rights. A tract for the times, this volume will be a major
intervention in an area that is heavily debated but rarely
understood. It will be essential reading for researchers and
students of digital humanities, politics, economics, science
and technology studies, physics, and computer science. It will
also be key reading for policy makers, cyber experts and
bureaucrats.
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn
levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging,
droevige maar ook gelukkige ervaringen had.

Elitmus exam is a pen & paper based Aptitude test
which has three sections- Quantitative Aptitude,
Verbal Ability & Data Interpretation and Reasoning.
The purpose of this examination is to recruit Entry
Level Professionals. Through this exam candidates
will get jobs in the field of IT Industry and after
conducting this exam, organizations call test takers
for Interview on the basis of their score in Hiring
Potential Test (PH). Candidates who are seeking an
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Entry Level Engineering Job in the field of IT industry
can apply for the Elitmus exam, and for participating
in this exam candidates must have done BE/ B.Tech,
MCA, ME/ M. or M.Sc (CS/ IT).
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige
klassieker Met een voorwoord van Midas Dekkers
Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India
wordt opgevoed door wolven; zijn vijand Shere
Khan, de tijger met de vlammende ogen; Bagheera,
de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal
onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de
beroemde animatiefilm van Disney. Maar weinig
mensen zijn bekend met de boeken waarop de film
gebaseerd is – en waarvan de film sterk afwijkt. De
jungleboeken zijn een verzameling verhalen en
gedichten met de jungle als thema, waarvan de
verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte
uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn
eigen ervaringen als kind in India om een universum
te scheppen dat van grote invloed is geweest op de
verbeelding van generaties lezers.
Wat is ruimte, wat is tijd? En de mysterieuze
donkere materie? Hoe passen wij binnen het
universum? Hoe past het universum in ons? Er is
geen betere gids voor deze geestverruimende
vragen dan Amerika's beroemdste astrofysicus en
bestsellerauteur Neil deGrasse Tyson. Maar
tegenwoordig hebben we weinig tijd om over de
kosmos na te denken. In Sterrenkunde voor mensen
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met haast brengt Tyson het universum in hapklare
brokken naar de aarde; kort en duidelijk, met
sprankelende humor, in twaalf vlot geschreven
hoofdstukken overal en altijd binnen handbereik.
Terwijl je 's ochtends je koffie zet, op de bus wacht,
in de trein of een vliegtuig zit, voert Tyson je
moeiteloos mee op een verrukkelijke reis door het
heelal: van de Big Bang naar zwarte gaten, van
quarks tot kwantummechanica, en van de zoektocht
naar planeten naar het leven in het universum.
RECRUITMENT AND SELECTION PRACTICES OF IT
COMPANIES IN ANDHRA PRADESH – A STUDY OF
SELECT UNITSZenon Academic Publishing
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James
universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog.
Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan
dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze
verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en
die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht,
maar het lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk
charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la
lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret
van een dame’ wordt beschouwd als James’
meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van
John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad
van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt
waar de roman van James ophield.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat
organisaties en leiders die zich richten op het Waarom
van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever
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zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle
grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar
gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze
doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal
eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het
Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te
stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en je
omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de
praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is
gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over
leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Als één boek geldt als onvertaalbaar dan is het wel
Finnegans Wake, het laatste grote werk van James
Joyce. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes sloten
zich jarenlang op en volbrachten het onmogelijke: een
overzetting die Finnegans Wake niet alleen naar de letter
maar ook naar de geest recht doet. Voor wie deze
adembenemende ontdekkingsreis door Joyce'
taallabyrint op de voet wil volgen is parallel het origineel
opgenomen. Dromen en lezen zullen nooit meer
hetzelfde zijn. Finnegans Wake houdt zich op tussen
slapen en waken, in een bewustzijnstoestand waarin de
hele wereld, en vooral alle taal van de wereld
samenkomt. Mythen, volksverhalen, losse anekdotes,
liedjes, maar ook reclameslogans, wetenschappelijke
formules, woordenreeksen, krantenfrasen en alledaagse
conversatie zijn de grondstof voor een hallucinerende
verkennning van de werking van de menselijke geest in
droomtoestand. Taal heeft daarin een onnavolgbare
hoofdrol: klanken, betekenissen raken in elkaar verstrikt,
gaan met elkaar op de loop, en trekken de lezer een
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wereld binnen die tegelijk vreemd en vertrouwd is. Joyce
werkte zeventien jaar aan Finnegans Wake.
Aanvankelijk heette het manuscript Work in Progress,
een titel die uitdrukt hoe voor Joyce het schrijven aan dit
werk een voortdurend onderzoek was. Niet alleen naar
de diepten en verborgen hoeken van de geest, maar ook
naar de fundamenten van onze cultuur en naar de kracht
van symbolen en mythen. Nooit eerder verscheen
Finnegans Wake in een Nederlandse uitgave. Erik
Bindervoet en Robbert-Jan Henkes brachten het Engels
van Joyce over naar het Nederlands, waarbij aan zoveel
mogelijk idiomatische eigenaardigheden van het
origineel recht werd gedaan. Hoe ze daarbij te werk
gingen is van woord tot woord te volgen in de
parallelweergave van het Engels, dat voor deze uitgave
geheel opnieuw werd gezet, precies volgens de
oorspronkelijke regel- en pagina-indeling. Een aantal
tekstvarianten met bronvermelding completeert deze
monumentale uitgave.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen
Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de
vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou evengoed
kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden
begonnen is. Je zou kunnen stellen dat het is begonnen
lang voordat het christendom aankwam in een boot en
Kerala binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het
echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt
werden. De wetten die bepalen van wie je moet houden,
en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel
komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase
Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie
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en mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met hun
gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren
liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende
oom Chacko. De familie is ondernemend en welvarend,
en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en
Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit
het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als
een lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God
van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een
verrassende, vitale en diepzinnige manier de
geschiedenis van twee bijzondere kinderen die een
onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati
Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van
Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd
vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde
ze vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar
grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het
ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
K. is heimelijk verliefd op zijn beste vriendin Sumire, die
op haar beurt verliefd is op haar getrouwde bazin Mioe.
Gefrustreerd door zijn onbeantwoorde liefde begint K.
een affaire met de moeder van een van zijn leerlingen.
Dan krijgt hij een wanhopig telefoontje van Mioe: Sumire
is op raadselachtige wijze verdwenen.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit
Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van
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het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats
van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify.
Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten
heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe
generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over
onder andere strategie, teambuilding, concurrentie,
verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must
read voor iedere ondernemer!
Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een
genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De
alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het
verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die
door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een
bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met
zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis
door die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden
op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te
breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en
waagt zich op een buitengewone odyssee naar een
eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een
krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de
potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te
ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer te
leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een
inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele
wijsheid van het Oosten wordt vermengd met
messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat
u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer
moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
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