Welcome to the Family!
Persbericht, juni 2015
OPENING 31STE JOBCENTER DAOUST TE LEUVEN !
Daoust, het meest ervaren Belgische Human Resources bedrijf, stelt met trots de opening van
haar 31ste JobCenter voor in de uitdagende en bruisende regio Leuven !

Leuven : een bloeiende handelsstad aan de Dijle
Na een aanwezigheid in alle andere provincies van België, is Daoust verheugd haar expansiepolitiek te
kunnen verder zetten in de provincie Vlaams-Brabant. Een echte primeur voor Daoust!
Vandaag, 1 juli 2015, opent het JobCenter haar deuren in de Bondgenotenlaan nummer 150. Een
uitstekende ligging vlak aan het station van Leuven en te midden van de belangrijkste winkelstraat van
de stad.
De stad Leuven staat eerst en vooral gekend als dé studentenstad bij uitstek, vol jong aanstormend
talent. Maar Leuven is uiteraard meer dan dat. Het is ook de vestigingsplaats van tal van
toonaangevende en succesvolle bedrijven die opereren vanuit dit centraal gelegen handelscentrum, én
bovendien is het één van dé kunststeden in België. Vanwege haar centrale ligging, uitstekende
bereikbaarheid met de auto of het openbaar vervoer én economisch innovatief karakter was het
een voor de hand liggende keuze voor Daoust om zich in deze regio te vestigen.
Voor de opening van dit eerste JobCenter in Vlaams-Brabant zal Daoust er op toezien om net als in de
andere provincies een duurzame relatie te onderhouden met de lokale bedrijven. 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 bereikbaarheid en beschikbaarheid.
Kwaliteitsservice, sociale waarden en gezelligheid maken deel uit van het succes van Daoust. Deze
waarden worden perfect weerspiegeld in het JobCenter Daoust Leuven, net als alle andere JobCenters.

61 jaar ervaring en innovatie
Daoust werd opgericht in 1954 en is het meest ervaren Belgische HR-bedrijf. Het bedrijf is aanwezig in de
3 regio’s van het land en actief in de belangrijkste domeinen van de Human Resources via 6 afdelingen:
Interim, Selectie & Rekrutering, Outplacement, Dienstencheques, Job Academy & Public Sector.
Sinds haar oprichting geeft Daoust prioriteit aan innovatie : pionier op gebied van interim (sedert 1954),
van outplacement (sedert 2001), van dienstencheques (sedert 2003) en van Jobcoaching (sedert 2006).
Dankzij deze politiek liet het bedrijf de afgelopen jaren een sterke groei optekenen met een zakencijfer
van 30 miljoen euro in 2000, 85 miljoen euro in 2010 en 135 miljoen euro in 2014.
Klantgerichtheid en kwaliteit, geworteld in het bedrijf sinds haar oprichting, wordt belichaamd door het
leitmotiv « We Love Solutions » : Human Resources, dat is niet enkel een beroep, het is een passie !

Welcome to the Family!
Daoust hecht een primordiaal belang aan menselijke,
gesymboliseerd door de slogan « Welcome to the Family ».
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Bij Daoust worden werknemers begeleid bij elke stap van hun professionele leven: opleiding en coaching,
jobstudenten, interim, rekrutering, vrije tijd dankzij dienstencheques, loopbaanbegeleiding,
outplacement, tewerkstelling van 45+, …
Het departement Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van het Bedrijf, ons diversiteitsplan, alsook
talrijke publieke-private partnerships maken Daoust tot een maatschappelijk verantwoordelijke
speler, die actief strijdt tegen discriminatie bij de aanwerving.
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