HERAKLES PHARMA STAFFING

SERVICE
PROVIDER
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SERVICE
PROVIDER
IN SCIENCES
LIFE SCIENCES

“De omvang en diepgang
van onze kennis binnen
farma zorgt ervoor dat
wij een optimale en
professionele
service
bieden aan zowel klant
als kandidaat.”

Herakles Pharma Staffing
is sinds 2008 dé service
provider voor personeel
binnen Life Sciences
De kern van Herakles Pharma
Staffing is het inzetten van
personeel
binnen
clinical,
medical,
sales,
marketing
en R&D posities in de
farmaceutische industrie, CRO
en biotech sector.

Wij bieden

De functies

Ons werkterrein

• Werving & selectie
• Detacheringsoplossingen
• Interim Management
• Executive Search
• Recruitment Process
Outsourcing

• Medical & Clinical
• Sales & Marketing
• Pharmacovigilance
• Registratie
• Quality & Compliance
• Research Project Management
• R&D

• Farma
• CRO
• Biotech
• Medical Devices
• Food

Ga naar onze website en kijk hoe wij kunnen helpen: www.heraklespharma.nl

HERAKLES PHARMA STAFFING

KANDIDATEN

OPDRACHTGEVERS

Op zoek naar een nieuwe
uitdaging binnen Life Sciences?

Op zoek naar medewerkers
binnen Life Sciences?

De recruiters van Herakles Pharma Staffing
zijn allemaal zelf werkzaam geweest binnen
Life Sciences en gaan graag samen met
jou op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Onze unieke bedrijfsopzet maakt het
mogelijk om de diensten te bieden die
nodig zijn, waar en wanneer dan ook,
tegen concurrerende voorwaarden.

Voor onze klanten zijn wij dagelijks op
zoek naar de juiste kandidaat. Zoek je een
vaste baan, wil je gedetacheerd worden of
werk je liever als ZZP’er? Wij bieden het
allemaal.

Meer informatie of een vrijblijvende
afspraak inplannen?

Herakles Pharma Staffing kent de
uitdagingen wanneer je wilt overstappen
naar een ander bedrijf. Onze consultants
zijn experts in dit vakgebied, kennen
de professionele, ethische en culturele
gevoeligheden en zijn in staat om
deskundig
advies
en
persoonlijke
begeleiding te bieden gedurende het
gehele transitieproces.

info@heraklespharma.nl
www.heraklespharma.nl
+31 20 7054910 | +31 33 4560054

Neem gerust contact met ons op!

Contact

Bezoekadres

Joop Geesinkweg 701-2
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
Amstel Business Park – Oost
Nederland

Herakles Pharma Staffing is een flexibele,
resultaatgedreven,
toegewijde
en
slagvaardige organisatie. Zoals u mag
verwachten garanderen wij kwaliteit door
alleen met gekwalificeerde en ervaren
professionals te werken.
Ons recruitment team vult de vacatures
in, voor zowel vaste en tijdelijke banen,
alsmede freelance en interimposities.
U kunt rekenen op één aanspreekpunt of
contactpersoon, een hands-on mentaliteit
en een no-nonsense pragmatische
aanpak.

