Dit jaar viert Daoust zijn 65-jarig bestaan!
Op 1 februari 1954 richtte Albert Daoust het Human Resources-bedrijf op.
In 65 jaar tijd heeft onze familiale onderneming van de 3e generatie alleen maar verandering gekend. De
werkwereld is radicaal verandert, onder meer door de technologische, sociale en economische evoluties.
Deze heeft Daoust één voor één opgevolgd en heeft het zich daarom doorheen de decennia kunnen
transformeren. Of het nu gaat om de expansie van ons netwerk van JobCenters, gelanceerd door JeanClaude Daoust vanaf 1985. De uitbreiding van de activiteiten van de onderneming die in de jaren 2000 werd
opgestart met onder meer de Dienstencheques en Career Management of de technologische innovaties die
vanaf 2010 ingevoerd werden, Daoust bleef gewoon steeds mee innoveren. Sinds 2015 wordt het bedrijf
geleidt door Giles Daoust, kleinzoon van de oprichter.
Sinds enkele jaren geniet het bedrijf van een jaarlijkse groei met twee cijfers en van een reeks
onderscheidingen die de ondernemersgeest van het bedrijf weerspiegelen: verkozen tot « Entreprise de
l’Année/Entrepreneur of the Year » in 2016 tijdens de wedstrijd die georganiseerd werd door EY in
samenwerking met de krant l’Echo, verkozen tot « Best Career Transition Company » tijdens de HR
Excellence Awards in 2017, alsook een « Young Top Manager Award » voor zijn CEO Giles Daoust in het kader
van de Entrepreneur Awards in 2018. Het bedrijf benadrukt iedere dag opnieuw zijn positie als onmisbare
partner op de Belgische arbeidsmarkt.

Daoust heeft meer dan 1.000.000 mensen voortgeholpen

Jawel, in 65 jaar tijd, heeft Daoust meer dan één miljoen personen geholpen om werk, een werknemer of
een huishoudhulp te vinden. Met meer dan 400 vaste personeelsleden, 50 JobCenters en 40.000 personen
die elk jaar aan het werk worden gezet, is Daoust met alle sectoren inbegrepen, de 10e grootste werkgever
die gevestigd is Brussel. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren nog zeker verderzetten!
De familie wordt alsmaar groter maar behoudt wel zijn persoonlijkheid! Het zijn inderdaad de waarden, die
weerspiegelt worden door onze slogans “Welcome to the Family” en “We Love Solutions”, en die onze
onderneming zo uniek maken en bijdragen tot het succes ervan.

Happy Anniversary Daoust & Welcome to the Family!
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