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Derks & Derks Detachering is een toonaangevende 
dienst verlener in human talent voor de Life Sciences. 
Vanuit Amersfoort bemiddelen onze ervaren  
psycholoog consultants sinds 2001 een breed scala 
aan Life Sciences professionals. Op basis van Werving 
& Selectie opdrachten én op tijdelijke basis.

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning in 
Farma, Medical of Food? 
Derks & Derks Detachering is hierin gespecialiseerd 
en beschikt over een goed gevulde, up-to-date data-
base vol talent op verschillende ervarings niveaus, 
van starter tot expert. Professionals - operationeel, 
staffuncties en general management - op elk denk-
baar gebied: Clinical Operations, Pharmacovigilance, 
GXP Quality Assurance & Control, Registratie, Early 
Development, Pharmacoeconomics, Productie, Sales 
& Marketing enzovoorts.
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Heeft u geen ruimte voor die perfecte medewerker in 
uw personeelsbudget? Denk dan ook aan payrolling. 
De medewerker staat, tot uw budget het toelaat,  
bij Derks & Derks Detachering onder contract.  
U bespaart op HR-kosten, de arbeidsvoorwaarden  
zijn goed geregeld en u vermijdt werkgeversrisico’s.

Sinds 2001 zijn we nauw betrokken bij de Life  
Sciences branches. De kennis die ons dat opgeleverd 
heeft, hebben we verbreed en verdiept met eigen  
onderzoek, in samenwerking met relaties en  
universiteiten. Voorbeelden van onderzoeks thema’s: 
het verloop onder rayonmanagers; carrière-
perspectieven en functies voor jonge apothekers;  
salariëring van kwaliteitsprofessionals en QP’s;  
bedrijfscultuur in apotheken en competenties 
in de zorgsector. We stellen de bevindingen uit  
deze onderzoeken kosteloos via onze website ter  
beschikking en geven daarmee concreet invulling
aan onze betrokkenheid en meerwaarde. 
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In de farmaceutische, medische en voedingsmiddelen industrie worden hoge  
kwaliteitseisen gesteld. Vanuit onze brede kwaliteitservaring zijn wij bekend  
met ISO, GMP, GLP, NIAZ en CCKL. Daarnaast werken we zelf al jaren volgens  
een eigen kwaliteits managementssysteem dat gebaseerd is op ISO 9001:2008.  
Die kennis van en focus op kwaliteit is doorslaggevend bij de selectie van de  
juiste professionals voor de Life Sciences. 

Kwaliteit zit hem ook in óns vak voor een belangrijk deel in de mensen. Onze 
consultants zijn allen (arbeids)psychologisch geschoold en psycholoog NIP. 
We hebben oog voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ criteria en kijken verder 
dan het cv: naar ambities, motivatie, competenties, persoonlijkheid en talenten.
Onze klanten waarderen onze gedegen, academische werkwijze en advies inzake 
de best passende persoonlijkheid bij de specifieke vraagstelling die altijd leiden  
tot een betere match, hogere productiviteit en optimaal rendement.

Wij bemiddelen uw tijdelijke vacatures op nationaal én internationaal niveau. 
Hiertoe zijn we een samenwerkingsverband met gerenommeerde, in Life Sciences 
gespecialiseerde bureaus in het buitenland aangegaan onder de naam INRALS 
(International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences).  
Meer informatie vindt u op www.inrals.com
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•	 Een up-to-date database met HBO+ Life Sciences professionals,  
van beginnend tot zeer ervaren

•	 Snelle, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige invulling van uw tijdelijke  
behoefte aan talent

•	 Grondige screening van kandidaten (onder andere capaciteitentests)
•	 Bemiddeling op nationaal en internationaal niveau
•	 Deskundige en betrokken psycholoog consultants
•	 Regelmatige afstemming: vooraf en tijdens werkzaamheden van  

tijdelijke werknemer
•	 Evaluatie na afloop van het contract
•	 Aantrekkelijke tarieven en condities
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Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op 
www.derksenderks.nl

Derks & Derks Detachering B.V.
Databankweg 12a
3821 AL Amersfoort
T  033 - 472 80 87
F  033 - 472 67 85
E  info@derksenderks.nl
I  www.derksenderks.nl
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