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exclusieve benadering op de Europese
Life Sciences industrie. Het bedrijf is
marktleider in de Benelux en maakte
sinds de oprichting in 2012 een explosieve
groei door naar 65 medewerkers en
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Recruiter Alexander Wielemaker verklaren
het succes door de onderscheidende
aanpak van SIRE, de booming Biotech &
Life Sciences markt, maar zeker ook door
het feit dat SIRE Life Sciences als werkgever
haar medewerkers een platform biedt om
snel door te groeien.

Florian, sinds juli 2016 bij het bedrijf en Alexander, sinds
augustus 2016, zijn allebei exemplarisch voor jonge ambitieuze
recruiters die snel wisten te accelereren in een dynamische

Mensen met ambitie
geven we het platform
om snel te groeien.
markt. Florian, sinds 2006 werkzaam in het recruitment, is
inmiddels Senior Manager en eindverantwoordelijk voor de
SIRE organisatie, maar ook Alexander, nog nauwelijks een
jaar werkzaam bij SIRE, wist zich al zodanig te onderscheiden
dat hij nu niet alleen de Life Sciences op zijn ‘duimpje’ kent,
maar ook een team van enkele personen managet. ‘Ik was

project manager bij een vertaal bureau maar werd door SIRE
Life Sciences benaderd om de commerciële kant op te gaan, ‘
vertelt de enthousiaste Alexander. ‘In mijn eentje bouwde ik
de Laboratory markt binnen het bedrijf op. Dat wil zeggen: ik
begon met deze markt in kaart te brengen. Ik sprak analisten,
technicians en laboranten, want binnen de Laboratory markt
(dus alle functies binnen het laboratorium, maar specifiek de
‘uitvoerende handen’) was mijn job met name het bemiddelen
van deze MBO en Bachelor functies. Binnen de sector is het
snel gegaan, dat zie ik nu al, ook al werk ik er nog niet zo
lang. Nog geen 2 jaar geleden zaten velen zonder baan, maar
inmiddels hebben diezelfde mensen vrijwel allemaal werk
gevonden. Omdat er nu minder aanbod en veel vraag is, wordt
er ook steeds meer onderhandeld over salaris en (secundaire)
arbeidsvoorwaarden.’

De naam, geïnspireerd op de
waarden die SIRE Life Sciences
nastreeft en naleeft, heeft tevens
de betekenis van het woord
Heer/Koning/Senior. Dit geeft
aan hoe SIRE Life Sciences
gewaardeerde klanten en
kandidaten behandelt.

Een andere kenmerkende ontwikkeling van de huidige
hoogconjunctuur in Biotech en Life Sciences is volgens
Florian de groei van het aantal tijdelijke krachten (ZZP’ers).
‘Van oudsher zijn er twee mogelijkheden binnen ons werkveld:
tijdelijke inhuur van personeel en de werving en selectie voor
een vaste aanstelling. Het wordt steeds moeilijker voor onze
klanten om goede vaste specialisten te vinden, waardoor het
aantrekken van externe expertise cruciaal wordt. Hierdoor is
vooral is de vraag naar tijdelijk personeel sterk toegenomen
en daarnaast durven werknemers ook zelf weer te freelancen
omdat de garantie op werk aanzienlijk is toegenomen. Voor
bedrijven brengt dit flexibele personeel kennis, expertise en
vaardigheden mee naar binnen die ze direct kunnen inzetten,
waardoor er veel tijd bespaard kan worden door het niet
hebben van een lange inwerkperiode. Op deze manier kunnen
bedrijven op personeelsgebied makkelijk schakelen en dat is
een groot voordeel.’

Groeimarkt: Life Sciences
Waarom is specifiek de Life Sciences toch zo’n groeimarkt,
terwijl andere sectoren (waaronder de financiële) lang zo’n
hoogconjunctuur niet kennen? ‘Life Sciences draait om de
primaire levensbehoeftes van mensen. Iedereen wil een goede
gezondheid, langer en hoger kwaliteit van leven en heeft
voeding nodig, ‘stellen Alexander en Florian. ‘Er is steeds
meer vergrijzing, steeds meer interesse voor gezonde voeding,
er zijn steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen die
elkaar snel opvolgen en ga zo maar door. Het is een absolute
groeimarkt.’

10

Daarnaast is al uit eerdere Biotech & Life Sciences interviews
met SIRE Life Sciences bekend dat de concurrentie in de
Benelux recruitment branche laag is en het volume hoog. Zo
liet CEO Jan-Willem Broekhoven weten: ‘Wat ook aan ons
succes heeft bijgedragen, is het feit dat er weinig recruiters
zijn en degenen die er zijn, werken zeer traditioneel. Wij
onderscheiden ons door van Recruitment een Science te
maken. Als marktleider binnen de life sciences geloven wij
dat de recruitment markt moet doorschakelen op het gebied
van technologie en innovatie. Wij houden van technologie,
zeker in een Life Science markt die drijft op ontwikkeling en
we konden niet achterblijven.’
‘We investeren een groot deel van onze omzet in technologische
oplossingen die ons in staat stellen om Resource Technologie
te gebruiken. Door de inzet van zeer geavanceerde algoritmes
is ons team van Resource & Data Strategists in staat om het
meest gedetailleerde, vooruitstrevende en complete Life
Science-netwerk binnen Europa te onderhouden. Deze big data
maakt het mogelijk om Reverse Recruitment© te gebruiken:
we analyseren eerst de markt grondig, alvorens we de markt
betreden. Omdat we de gehele markt in kaart brengen, kunnen
we feiten en data vergelijken. Dit maakt dat wij, of beter nog
u, de beste mensen kunt inhuren.’

SIRE Life Sciences als werkgever
En hoe ervaart Alexander SIRE Life Sciences als werkgever?
‘Top, ‘antwoordt hij. ‘En niet om het laatst vanwege de
snelheid waarin je zaken kunt realiseren. Binnen recruitment
heeft het leven vaart en de branche is interessant en volop in
ontwikkeling. Zo kan je ook als werknemer binnen SIRE Life
Sciences snel stappen maken. Na een spoedcursus recruitment
van enkele maanden, heb ik hier al bereikt wat ik elders nooit
had kunnen bereiken.’
Nu is Alexander volgens Florian ook wel het schoolvoorbeeld
van hoe je de training en opleiding zo goed mogelijk kan
doorlopen, en hoe je het optimale eruit kan halen, maar: ‘SIRE
Life Sciences is gewild en staat bekend als aantrekkelijke
werkgever, die inmiddels een toonaangevende positie heeft
opgebouwd en een enorme ervaring heeft in de recruitment
industrie. Mensen met ambitie geven we het platform om snel
te groeien.’

Voor meer informatie:
www.sire-search.com
Netherlands | +31 (0)20 658 9800
Belgium | +32 (0)2 588 1277
Germany | +49 (0)89 3803 8966
Mail info@sire-search.com
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