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DAOUST INNOVEERT IN BRUSSEL

DE EERSTE PAPERLESS JOB CENTERS
Als 20ste grootste werkgever binnen het Brussels Gewest* zet DAOUST haar expantiepolitiek verder,
door 3 nieuwe JobCenters in Brussel te openen. De 3 nieuwe vestigingen, meerbepaald in de wijken
Louiza, Bascule en Universiteit, werken allemaal volgense een ecologisch verantwoorde manier en spelen
in op een maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid. De dienstverlening verloopt bovendien op een
zeer gemoedelijke en persoonlijke manier.

DAOUST JOBCENTER LOUIZA : HUMAN RESSOURCES CENTER
Het JobCenter Louiza, dat zich in de Louizapoortgalerij bevindt, werd volledig vernieuwd volgens een
nieuw concept, waarbij het JobCenter evolueert van een simpel uitzendkantoor tot een echt Human
Ressources centrum: Interim, Selection (contracten van bepaalde en onbepaalde duur),
Dienstencheques (ter beschikking stellen van huishoudhulpen binnen de ganse regio), Outplacement
(begeleiding van ontslagen werknemers), Job Academy (opleiding en coaching) en Public Sector (HRoplossingen voor de openbare sector). Het JobCenter Louiza behandelt iedere aanvraag met de grootste
zorg en prioriteit, wat de behoefte van de klant of kandidaat ook moge zijn.

DAOUST PAPERLESS : 90% MINDER PAPIER !
Het JobCenter Louiza introduceert het Daoust Paperless concept, dat ons in staat stelt om het
papierverbruik met 90% te verminderen. Uitzendkantoren zijn traditioneel grote papierverbruikers,
aangezien CV's, inschrijvingsfiches, sociale documenten, prestatiefiches, enz. tot de voornaamste
werkinstrumenten
behoren.
Dankzij het Daoust Paperless concept worden de CV's, de inschrijvingsfiches en de sociale documenten
gescand en opgeslagen binnen een gecentraliseerd informaticasysteem. De documenten staan
onmiddellijk ter beschikking van de consulenten, waardoor kandidaten op een snelle en efficiënte wijze
aan het werk gesteld kunnen worden. De openstaande vacatures worden trouwens op digitale
schermen geprojecteerd en worden in real-time geüpdate. Bovendien kunnen de kandidaten vanaf nu
rechtstreeks hun gegevens aan de Daoust databank toevoegen in de daartoe voorziene elektronische
inschrijvingszone. De klanten op hun beurt kunnen bestellingen doorgeven, prestaties valideren en
persoonlijke statistieken ontvangen dankzij de Daoust eTools oplossingen.
Op deze manier stopt de papierstroom aan de receptie en komt het pas weer aan de oppervlakte op
momenten dat het ècht noodzakelijk is (sommige documenten dienen bewaard te worden voor legale of
praktische redenen). Goodbye paper, welcome ecology and efficiency !

BASCULE EN UNIVERSITEIT : STEEDS DICHTBIJ EN STEEDS TOT UW DIENST !
Met de twee nieuwe JobCenters die geopend worden in de wijken Bascule en Universiteit
(Hogeschoollaan) wenst Daoust vooral in te spelen op de factor "bereikbaarheid". Beide JobCenters zijn
voornamelijk rekruteringscentra (Interim, Selectie & Rekrutering en Dienstencheques) en makkelijk
bereikbare contactpunten, waar zowel de kandidaten als de klanten op een hartelijke en persoonlijke
manier geholpen worden. Het JobCenter "Universiteit" legt de nadruk op een sympathiek en efficiënt
onthaal van studenten.
Tussen haakjes : het Daoust JobCenter Bascule werd gedecoreerd met de foto's van de winnaars van
de Grote Fotowedstrijd, die georganiseerd werd onder het interim- en dienstenchequespersoneel van
Daoust: een ludieke en dynamische manier om het nieuwe jaar in te zetten !
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EEN PASSIE SINDS 1954 !
Daoust werd opgericht in 1954 en is momenteel het meest ervaren Belgische HR-bedrijf. De
bedrijfscultuur binnen Daoust focust zich op menselijke waarden, een kwaliteitsvolle dienstverlening,
flexibele oplossingen, diversiteit en vanaf nu ook op ecologisch verantwoorde werkmethodes. Deze
waarden worden dagelijks toegepast, wat ook blijkt uit onze innovaties binnen het domein van de
Human Resources: Interim (1954), Outplacement (2001), Dienstencheques (2003), Job Coaching (2006),
One
Job
Show
(2008).
Daoust is actief in de 3 regio's en 3 landstalen via 33 JobCenters en Departementen verspreid over gans
het land. Met meer dan 210 vaste personeelsleden en 19.000 werknemers van 110 verschillende
nationaliteiten werden er in 2010 meer dan 4.000.000 uren gepresteerd. Bovendien deden meer dan
1.300 personen beroep op de dienstverlening van Daoust Outplacement.
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.
MEER INFO: Jean-Claude Daoust, Gedelegeerd Bestuurder
Daoust nv, Louizapoortgalerij 203/5, 1050 Brussel, tel. 02/513.14.14, email : info@daoust.be,
www.daoust.be
Adressen Daoust JobCenters
Daoust JobCenter Louiza Louizapoortgalerij 215, 1050 Brussel
Daoust JobCenter Bascule Waterloosesteenweg 738, 1180 Brussel
Daoust JobCenter Universiteit Hogeschoollaan 18, 1050 Brussel
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