
Oxford Global Resources is een toonaangevende, 

internationale recruitment organisatie met kantoren 

in Europa en de VS. Oxford is gespecialiseerd in het 

leveren van talent in laboratorium/Laboratory Services, 

IT, Engineering en Life Sciences. 

Binnen de Laboratory Services divisie van Oxford, zijn 

we gespecialiseerd in laboratorium recruitment binnen 

farma, voeding, biotech en chemie. Al onze recruiters 

en accountmanagers hebben een wetenschappelijke 

MSc of BSc opleiding met academische en industriële 

ervaring in het lab om de kwaliteit van onze werving 

succes te ondersteunen uw carrière!

OXFORD LABORATORY  
SERVICES

1,500+
VACATURES JAARLIJKS 

BINNEN EUROPA

750+
SUCCESSVOLLE 
PLAATSINGEN  

PER JAAR

8,500+
KLANTEN 

WERELDWIJD

30+
KANTOREN 

WERELDWIJD

Online sollicitatie met je CV

Telefonische intake & screening voor passende baanmogelijkheden

Uitgebreid interview met Oxford Science Recruiter

Coaching en tips voor je vervolg sollicitaties en CV

Start van je procedure

Persoonlijke begeleiding met je sollicitatiegesprekken

Een nieuwe baan!

VOORDELEN VAN OXFORD

• Marktleider in Science en 
Laboratorium Recruitment 

• Baanmogelijkheden op elk 
niveau 

• Hulp en coaching door 
recruitment specialisten met een 
wetenschappelijke achtergrond 

• Lange termijn samenwerking 
gedurende je carrière 

• Betrokkenheid vanuit je vaste 
contactpersoon tijdens je 
aanstelling via Oxford 

• Een diversiteit aan trainingen en 
cursussen beschikbaar via het 
online platform 

ONS RECRUITMENT PROCESS

BEZOEK ONZE WEBSITE: 
oxfordcorp.com

https://www.oxfordcorp.com/
http://oxfordcorp.com


oxfordcorp.com

OVER OXFORD

Oxford Global Resources is een toonaangevend uitzend-  
en adviesbureau met kantoren verspreid over Europa en  
Noord-Amerika. Onze divisie Laboratory Services 
biedt functies voor vaste en tijdelijke aanstelling voor 
laboratoriumprofessionals met een afgeronde Ph.D., 
WO, HBO of MBO laboratoriumdiploma. Dit zijn posities 
voor zowel entry-level als ervaren professionals binnen 
alle vakgebieden. Wij werken samen met commerciële 
laboratoria, grote multinationals, ziekenhuizen, start-
ups, onderzoeksinstituten, productiebedrijven en 
overheidsinstellingen.  

Onze recruiters, allen met een wetenschappelijke achtergrond, 
begeleiden kandidaten door het sollicitatieproces. Deze 
achtergrond stelt ons in staat om de technische achtergrond, 
capaciteiten en wensen van een persoon volledig te begrijpen. 
Wij zoeken uit wat u wilt bereiken in uw carrière en gaan op 
zoek naar de perfecte match. Wij leveren op maat gemaakte 
trainingen en persoonlijk advies, introduceren je in ons 
uitgebreide netwerk en bieden geweldige mogelijkheden  
voor je volgende carrièrestap. 

 

KANTOREN EUROPA

Belgie 

Antwerpen 

Louvain-La-Neuve  

Mechelen

Duitsland 

Düsseldorf  

Ibbenbueren  

München 

Ierland 

Cork

Nederland  
Schiphol

Spanje  

Barcelona 

Madrid 

Seville

Zwitserland 

Eysins  

Zug

UK  

Londen

Neem vandaag 
nog contact op 
met ons team 
om de beste 
kans voor u te 
vinden

ONZE LABORATORIUM EXPERTIS

Afdelingen

• Quality Control 

• Research and 
Development 

• Manufacturing and 
Production 

• GMP Operations 

• Validation 

• Laboratory Data 
Management 

• Sales and Customer 
Support 

• Quality Assurance 

• Regulatory Affairs

Posities

• Technician 

• Lab Assistant 

• (Associate) Scientist 

• Cell Therapy Specialist 

• (Bio)Process engineer 

• Lab Administrator 

• Quality Officer 

• Shift Leader / 
Supervisor 

• Lab Coordinator 

• Manager 

• Director 

• Validation Engineer 

• Laboratory Manager  

Disciplines

• Microbiology 

• Environmental 
Monitoring 

• (Analytical) Chemistry 

• Molecular Biology 

• Immunology / Virology 

• Raw Materials Testing 

• In Process / Final 
Product Testing 

• USP / DSP / Fill & Finish 

• Bioengineering 

• Lab Automation 

• Project Management  

ONZE INDUSTRIËLE EXPERTISE 

CHEMIEBIOTECHNOLOGIEFARMACEUTISCH

MILIEU ANALYSES VOEDINGSMIDDELEN COSMETICA

CONTACT: Laboratory Services Netherlands 
  netherlands@oxfordcorp.com 
  +31 20 4069 750


