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DAOUST VIERT HAAR 60 JAAR !
Opgericht in 1954 viert Daoust N.V. haar 60e verjaardag. Sinds haar oprichting is Daoust een
belangrijke speler op de arbeidsmarkt. Ze is het oudste Human Resources bedrijf van België.
60 jaar ervaring en innovatie
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 Job Coaching
(sedert 2006), Daoust is nu actief op de belangrijkste gebieden van Human Resources.
Dankzij deze politiek, begeleidt Daoust nu werknemers bij elke stap van hun professionele leven :
opleiding en coaching, jobstudenten, interim, recrutering, vrije tijd dankzij dienstencheques,
outplacement, tewerkstelling van 45+…
Het jaar 2014 is eveneens gemarkeerd door een tweede verjaardag : het 10 jarig bestaan van het
departement Daoust Dienstencheques, met vandaag meer dan 15.000 klanten en 3.000 huishoudhulpen
over heel België.
Een beheerste groei
De strategie voor innovatie en diversificatie van Daoust heeft haar vruchten afgeworpen, met een sterk
beheerste groei : een zakencijfer van 10 miljoen euro in 1997, 50 miljoen euro in 2006 en 117 miljoen
euro in 2013. Daoust is de 8e grote werkgever in Brussel volgens een studie van de krant Le Soir.
Daoust is actief in de 3 gewesten en de 3 talen van het land via 35 JobCenters en departementen, meer
dan 250 vaste medewerkers, en 5.500 voltijdse equivalenten alle departementen bij elkaar genomen.
Een gecertificeerde kwaliteit
Daoust levert grote inspanningen voor het ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteit van haar
diensten. Daoust werd beloond met verschillende certificaten (ISO 9001, VCU/LSI, FSE, Diversiteitslabel
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest…) die garant staan voor een optimaal beheer, snelheid en
efficiëntie.
Door de jaren heen heeft het bedrijf ook veel prijzen en onderscheidingen gewonnen, zoals de nominatie
van Entreprise de l’Année (2011), de Trends Business Tour (2013), en meerdere nominaties van de HR
Excellence Awards.
Klantgerichtheid, 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, sociale en maatschappelijke waarden,
gesymboliseerd door de slogan « Welcome to the Family ». Onthaal, kwaliteit, diversiteit, nabijheid,
gezelligheid : meer dan ooit gevestigde waarden in de cultuur van het bedrijf.
Het departement Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van het Bedrijf, de charter Daoust Diversity,
alsook talrijke publieke-private partnerschappen, maken Daoust tot een maatschappelijk verantwoorde
speler, die actief strijdt tegen discriminatie bij de aanwerving.
Kwaliteitsservice, maatschappelijke waarden en innovatie, zoveel sleutelfactoren voor het
succes van Daoust, reeds 60 jaar op de afspraak !
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