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Het JobCenter van Oostende is verhuisd! 

Om haar klanten en kandidaten nog beter van dienst te zijn, is het JobCenter Daoust Oostende 

sinds 13 januari 2016 terug te vinden op het Ernest Feysplein 2. 

Bijna 10 jaar aan ervaring en innovatie neemt het JobCenter Daoust Oostende mee naar een nieuw 

en ruimer kantoor om haar expertise nog beter tot zijn recht te laten komen. Daoust streeft er naar 

haar ervaring te gebruiken ten goede van al haar sectoren: Horeca, Industrie , Office, Retail, Student en 

Events. 

Deze nieuwe centrale locatie maakt dé HR-antwoorden extra bereikbaar voor haar klanten en 

kandidaten. Dankzij deze investering zet Daoust haar expansiepolitiek verder en mikt ze op een 

verhoogde en meer gedifferentieerde instroom aan kandidaten, betere bereikbaarheid alsook 

grotere visibiliteit. 

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. Perfect om de beste oplossing te vinden binnen de 6 belangrijkste domeinen 

van Human Resources: Interim, Selectie & Rekrutering, Outplacement, Dienstencheques, Coaching & 

Opleiding en Public Sector. 

Menselijke, sociale en maatschappelijke waarden staan centraal in haar professionele begeleiding 

doorheen de hele cyclus van het (professionele) leven: opleiding en coaching, jobstudenten, interim, 

rekrutering, vrije tijd dankzij dienstencheques, loopbaanbegeleiding, outplacement, tewerkstelling van 

45+, … 

Dankzij Daoust haar grote inspanningen in het ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteit van haar 

diensten, levert ze een gecertificeerde kwaliteitsservice (ISO 9001, VCU/LSI, ESF,…). 

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

niet enkel ons vak, het is onze passie sinds 1954! 
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