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Daoust opent een nieuw JobCenter in Geel! 

Daoust zet haar expansiepolitiek verder door een nieuw JobCenter te openen in Geel.  
Dit nieuwe kantoor opende op 23 oktober haar deuren. 

Daoust is reeds verspreid aanwezig in de provincie Antwerpen met 4 JobCenters. Zo beschikken 
we over twee JobCenters in Antwerpen, waarbij er eentje gespecialiseerd is in de Office & Technical 

sector. Het andere JobCenter is gelegen te Mechelen. Het is dus vanzelfsprekend voor Daoust om zich 
verder uit te breiden in de provincie Antwerpen en dit door een nieuw JobCenter te openen in Geel.  

Geel vult hiermee de as van de JobCenters van Antwerpen en Hasselt perfect aan. In het centrum van de 
stad kan je een uitgebreid aanbod aan winkels en handelszaken terugvinden. Geel leeft, en dat is onder 
meer te zien aan de talrijke initiatieven en evenementen die de stad organiseert. Daarnaast staat de stad 
ook bekend omwille van haar toerisme en natuur. Zelf hecht de stad ook veel belang aan het milieu 
en aan de socio-economische waarden. Deze waarden draagt Daoust eveneens hoog in het 

vaandel. 

Het nieuwe JobCenter Daoust Geel is gelegen op de Markt 68, een marktplaats waar iedere dag veel 
mensen voorbijkomen. Dit zal de visibiliteit van Daoust uiteraard ten goede komen.  

Met de opening van dit nieuw JobCenter zet Daoust zijn opmars verder in zowel Vlaanderen als in 
het hele land. Een opmars die Daoust de volgende jaren zeker nog verder wil tegemoetgaan met de 
opening van andere talrijke JobCenters. 

DAOUST, EEN GROTE EN WARME FAMILIE 

Daoust is een Belgische onderneming van de 3e generatie die opgericht werd in 1954.  
De onderneming is actief in de belangrijkste domeinen van Human Resources: interim, selectie, 
coaching en opleiding, outplacement, dienstencheques en de publieke sector. Dit gebeurt in de drie 
regio’s van het land en in de drie landstalen mede dankzij haar 49 Departementen en JobCenters 
over het hele land. 

Daoust benadrukt met klem haar familiale, menselijke en sociale waarden doorheen het hele  
« Welcome to the Family » plan. Dit onder andere dankzij het Daoust Diversity charter. 
Dit is een charter die het bedrijf speciaal ontwikkelt heeft voor haar inzet in een gezond en proactief 
beheer van de diversiteit doorheen de hele onderneming. Een ander belangrijk onderdeel van dit hele 

plan is het Daoust Green-plan omwille van haar bekommering om het milieu. 

Andere grote peilers van het bedrijf zijn innovatie, kwaliteit en flexibiliteit die doorheen haar hele 
« We Love Solutions » plan terug te vinden zijn. 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,…) 

In oktober vorig jaar bekroonde Daoust zich tot Entreprise de l’Année/Entrepreneur of the Year 
2016 in Franstalig België. Dit is de meest prestigieuze prijs voor een Belgische onderneming. Het beloont 
de groei, innovatie en de strategische visie van het bedrijf. 

Dankzij dit beleid liet het bedrijf de afgelopen jaren een sterke groei optekenen met een omzet van 

€180 miljoen in 2016 en zette het bedrijf meer dan 5.500 mensen voltijds aan het werk. 

Als onmisbare partner op de Belgische arbeidsmarkt wil Daoust een familiale, passievolle en 
innovatieve onderneming blijven en wil het zich ook blijven focussen op de toekomst steeds 

vertrekkende vanuit de slogans « Welcome to the Family! » & « We Love Solutions ». 
 
JobCenter Daoust Geel 
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