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Daoust Antwerpen verdubbelt haar footprint en opent een nieuw JobCenter aan het hippe 

Eilandje! 

Daoust zet haar expansiepolitiek verder door een tweede JobCenter in Antwerpen te openen. 
Daoust opent op 18 april een nieuwe JobCenter te Antwerpen, exclusief gericht op Office en 

Technical (interim & selection)! 

Na meer dan 50 jaar aanwezigheid in Antwerpen heeft Daoust meer dan ooit haar efficiëntie bewezen. De 

15 lokaal gemotiveerde consulenten zetten zich elke dag in om flexibele en kwalitatieve HR-

oplossingen aan te bieden aan hun klanten en kandidaten. Dit binnen de belangrijkste domeinen van 

HR: interim, selectie, payrolling, outplacement, dienstencheques, public sector, career management, 

coaching en opleiding.  

Om aan de stijgende vraag van haar klanten in termen van de rekrutering van Office en Technische 

profielen te kunnen voldoen, werd er besloten om een tweede JobCenter te openen aan het hippe 

Eilandje, meer bepaald aan de Rijnkaai 37.  

De opening van dit JobCenter ondersteunt Daoust haar imago van nabijheid dat ze sinds enkele jaren 

tracht te ontwikkelen. Dankzij deze investering kan Daoust zich verder profileren als een flexibele HR-

partner met een maximale bereik- en beschikbaarheid, met een focus op Office en Technische profielen. 

Kwaliteitsservice, sociale waarden en gezelligheid maken deel uit van het succes van Daoust. Deze 

waarden worden perfect weerspiegeld in alle Daoust JobCenters. 

Altijd vernieuwen vanuit een persoonlijke aanpak.  

Sinds de start in 1954  is Daoust uitgegroeid tot het meest ervaren Belgische HR-bedrijf, aanwezig in de 

3 regio’s van het land. Daoust ligt mee aan de basis van het interimgebeuren in België en kent sindsdien 

een constante gecontroleerde groei met veel zin voor innovatie en ontwikkeling. Daoust hecht veel 

belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening alsook aan de menselijke waarden. Specifieke 

persoonlijke eigenschappen in een competitieve sector.  

Daoust biedt HR-oplossingen aan op maat van de noden van haar klanten en kandidaten. Het is niet 

enkel ons vak, het is onze passie! 

 

Welcome to the Family! We Love Solutions! 

Nieuw JobCenter Daoust Antwerpen Office 

Sandy Goossens – Office Manager 

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen - 03/205 61 15 - office-an@daoust.be 

JobCenter Daoust Antwerpen 

Frankrijklei 16, 2000 Antwerpen – 03/231 99 10 – antwerpen@daoust.be 
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