
INTERNATIONALE RECRUITMENT EN HR SPECIALISTEN SINDS 1975 OP HET GEBIED VAN  
KUNSTSTOF-, VERPAKKING-, PETROCHEMISCHE-, CHEMISCHE-, ENERGIE- EN RECYCLING



2 3

Wij zijn een internationale dienstverlener, 
met een specifieke focus in de kunststof-, 
chemische-, verpakkings-, en gerelateerde 
sectoren. Recruitment en HR ondersteuning 
wordt verstrekt aan een breed scala 
van organisaties over de hele wereld, 
met projecten in Oost- en West Europa, 
Noord-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-
Oosten. Bijzondere opdrachten variëren 

van: senior benoemingen tot gespecialiseerde 
commerciële, wetenschappelijke en 
ingenieursfuncties.

Onze services worden aangeboden door 
een ervaren en internationaal team met 
uitstekende taalvaardigheden in: Engels, Frans, 
Duits, Spaans, Zweeds, Noors en Russisch. 

Ons clientèle kiest voor Listgrove omdat:

•  wij begrijpen dat elke 
recruitmentopdracht anders 
is en een specifieke aanpak 
vereist

•  Wij beschikken over de 
nodige marktinformatie en 
kennis van desbetreffende 
producten en sectoren

•  wij toegang hebben tot een 
wereldwijd netwerk van 
kandidaten, inclusief 
passieve kandidaten

•  wij al meer dan 45 jaar 
bewijzen ervaring te 
hebben en succesvol te zijn 
in recrutering in alle 
functies en op alle niveaus

• wij beschikken over lokale kennis

•  onze uitermate ervaren en 
meertalige consultants 
internationaal gefocust zijn

•  wij door onze ethische en 
integere benadering, long-term 
relaties hebben opgebouwd die 
berusten op vertrouwen

“Milacron have used Listgrove for several years and have always 
been happy with the dedicated service they provide. They have 
supported us with the recruitment of commercial, engineering, 
technical and executive roles across Europe. I would recommend 
Listgrove for their industry knowledge, careful attention to detail
and experience to put forward exactly the right candidates.”
Human Resources, Milacron - Mold-Masters Europe, Germany - Machinery

UW PARTNER VOOR WERELDWIJDE  
RECRUITMENT EN HR SERVICES
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LISTGROVE’S DIENSTEN
• Competentiekaders

• Management Coaching

• Beoordeling en ontwikkeling

• Salarisbeoordeling

• Marktonderzoek

•  TUPE OVO (overgang van 
onderneming)

•  Ontslagraadpleging, 
Afvloeiingsregeling

• Hervestigingsadvies

• Benoemingen op directieniveau

•  Personeelsselectie Executive 
Search

• Volume werving

•  Tussentijdse (interim) 
vacatures

• Outplacement

• HR ondersteuning

• Global Talent Tracking

•  Behoud en beloning van 
personeel

MARKTSECTOREN

Automobiel sector
Ruimtevaart
Dranken
Biotechnologie

Kapitaalgoederen
Chemische verwerking
Coatings
Constructie

Elektronica 
Energie
FMCG Fast Moving Consumer Goods
Voeding

Gezondheidszorg
Biowetenschappen
Medische apparatuur
Natuurlijke middelen

Olie en gas 
Persoonlijke verzorging
Farmaceutica
Drukwerk

Rubber
Teletronica
Textiel
Vervoer
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Onze clientèle uit de hele
toeleveringsketen

• Ontwikkeling van HR beleid

• Psychometrische profilering

•  Verbaal en numeriek 
redeneervermogen

• Opvolgingsplanning

• 360 graden beoordeling

• Cultuurvorming vormgeving

•  Performance personeel, inclusie 
en diversiteit personeelscapaciteit,  
integratie- en diversiteitsbeleid

“Together with Listgrove we have filled key positions across General 
Management, Group Health & Safety, Logistics, Technical, HR and 
Commercial functions. I see them as an important business partner and 
would have no hesitation recommending their services.” 
HR Director, Coveris, UK – Flexible Packaging



6 7

BENOEMINGEN OP DIRECTIENIVEAU,  
MANAGEMENTFUNCTIES EN GESPECIALISEERDE FUNCTIES

Listgrove heeft de overtuiging dat alle mogelijke 
opties overwogen moeten worden bij het 
werven van kandidaten, vanaf het prille begin. 
Wij blijven verder investeren in ons uitgebreide 
netwerk dat over 44 jaar werd ontwikkeld. 

EEN UNIEKE AANPAK VAN HET 
RECRUITMENTPROCES

Kwaliteit, gezondheid, 
veiligheid en milieu

Regelgevende zaken

Informatietechnologie

Operations

Financiën

Sales & Commercial

Marketing & 
Communicatie

Toeleveringsketen 
en aankoop

Opslag
& Logistiek

Onderzoek en 
ontwikkeling

Human 
Resources

Engineering

Technisch & 
Design

Meer dan 40 jaar  
ervaring en succes 

in de recruitmentsector, 
in alle functies en op 

alle niveaus

Een bewezen beoordelingsproces biedt elke 
cliënt toegang tot een selectie van individuele 
personen die in staat zijn iedere rol te vervullen, 
rekening houdend met de fundamentele en 
culturele behoefte van de organisatie.

“Since engaging with Listgrove over a year ago, they have successfully 
completed a number of roles for Pirelli. Experts in their field, Listgrove 
were able to match multiple excellent candidates with the characteristics 
and experience we desired. In addition, one of the roles required a 
candidate with a very specific set of skills, which can be difficult to find 
in the current market. Nevertheless, they were able to identify, within a 
timely manner, an individual that fitted our requirements perfectly, due 
to their deep knowledge and outstanding communication throughout the 
project. We would not hesitate to recommend Listgrove.”
Talent Acquisition & Employer Branding Manager, Pirelli Tyre S.p.a – Automotive
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Listgrove werkt voortdurend aan de 
ontwikkeling van een uitgebreid netwerk 
in al zijn gekozen sectoren. Zij doen dit 
door hun aanwezigheid op belangrijke en 
wereldwijde beurzen, partnerschappen met 
toonaangevende handelsverenigingen en 
investering in een erkend, vertrouwd merk.

DE CONSTANTE ONTWIKKELING VAN EEN WERELDWIJD 
NETWERK

“Listgrove has so far really contributed 
to the competitive advantage of DSM 
Engineering Plastics in Europe and 
has enabled us to reach our ambitious 
business goals!” 
Talent Acquisition Lead, DSM Engineering Plastics,  
The Netherlands 

Partners op uitnodiging van de volgende organisaties

Sinds 2002 Sinds 2010

■ Sweden      ■ France    ■ Germany    ■ UK     ■ USA       ■ Holland    ■ Saudi Arabia   ■ India 
■ Switzerland    ■ Poland    ■ Turkey      ■ Egypt     ■ Dubai    ■ Italy          ■ China 

  
Scanpack 
Plastteknik
PPMA
Med-Tech Innovations
PDM
Interplas
Packaging Innovations
Kunststoffen 
Chemspec Europe 
European Coatings
Show
Fachpack
K
Fakuma
Compounding World
Moulding Expo 
Interpack 
Chinaplas
Plastpol
PlastEurasia
PlastIndia

NPE  
Fip solution 

Plastique 
JEC Composites

PLAST 
Plastex

Saudi Plastics & 
Petrochem

Arabplast
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ONDERSTEUNING VAN KLANTEN OVER DE HELE WERELD “When faced with the difficult challenge of replacing our retiring Operations Director,  
we found the support and service of Listgrove invaluable. Not only was their dedication  
in finding the right candidate unquestionable, the advice and professionalism they 
demonstrated along the way instilled us with total confidence.”
Chief Sales Officer, Albis Plastic GmbH, Germany - Thermoplastics and Compounds

“Listgrove is an expert in their field and it has been a pleasure to work with them in the 
recruitment of several roles within our European offices. They have shown an in-depth 
understanding of our needs and matched some outstanding candidates to both our 
specification and corporate culture. From the beginning to the end of the process the 
support was unwavering. I would unreservedly recommend Listgrove to others.”
Human Resources Director, Morchem, Spain - Chemicals

Cliënten nemen Listgrove in dienst wanneer 
ze specifieke veeleisende behoeften hebben 
en wanneer de traditionele methoden 
niet de gewenste selectie van kandidaten 
kunnen leveren. Wij hebben aanzienlijke 

successen gehaald op 5 continenten, ter 
ondersteuning van breed uiteenlopende 
wervingsopdrachten, waarvoor een uitgebreid 
globaal netwerk van kandidaten zeer effectief 
bleek te zijn.



EUROPA 

Hoofdkantoor

16 The Courtyard  
Timothy’s Bridge Road 
Stratford-upon-Avon  
CV37 9NP 
Verenigd Koninkrijk

T: +44 (0) 1789 207070     

Listgrove Duitsland

Airport City, 3rd Floor  
Peter-Müller-Str. 3 
40468 Düsseldorf 
Duitsland 

T: +49 (0) 211 42471 5676 
 

Listgrove Frankrijk

Campus Verrazzano  
Building A, Ground Floor 
3 Place Giovanni da Verrazzano 
69009 Lyon 
Frankrijk

 
Listgrove Spanje

World Trade Centre 
Muelle de Barcelona 
Edificio Sur, 2ª planta 
08039 Barcelona 
Spanje

 
 
 

LISTGROVE KANTOREN

MIDDEN-OOSTEN 

Listgrove Dubai

DWTC Districs  
Sheikh Zayed Road  
Dubai World Trade Center District 
C1 Building, Level 1  
Dubai  
UAE
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NOORD-AMERIKA 
 
Listgrove Verenigde Staten

2200 Pennsylvania Avenue, N.W 
4th Floor East 
Washington 
District of Columbia 
20037-1701 
Verenigde Staten

T: +1 202-507-5898 

AZIË  

Listgrove China

17/F, Building A 
CCIG International Plaza 
No.331 North Caoxi Road 
Xuhui District 
Shanghai 200030 
China

T: +86 (0) 21-24225245 



www.listgrove.com

Hoofdkantoor, 16 The Courtyard, Timothy’s Bridge Road, Stratford-upon-Avon, CV37 9NP, Verenigd Koninkrijk 
T: +44 (0) 1789 207070   E: contact@listgrove.com 


