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DAOUST VERKOZEN TOT « ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2016 »

Deze maandag 17 oktober, heeft Daoust de prijs van « l’Entreprise de l’année 2016 »
ontvangen! Daoust is fier dat het deze prestigieuze erkenning verkregen heeft en draagt deze
prijs op aan al haar teams die elke dag hun steentje bijdragen aan het succes van de
onderneming.
De wedstrijd van « l’Entreprise de l’Année » wordt al 20 jaar lang georganiseerd door Ernst & Young
(EY), en dit in samenwerking met de krant l’Echo. Deze wedstrijd beloont de Franstalige Belgische
ondernemingen die zich onderscheiden door middel van hun groei, innovatie, strategische visie en
vastberadenheid. Dit is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Belgsiche onderneming.
Daoust, samen finalist met Pranarôm-Herbagem, Procoplast en Ronveaux, is tot Laureaat van de editie
2016 verkozen. Vorig jaar, in 2015, was het Pairi Daiza die deze prijs in de wacht sleepte.
In 2011 kreeg Daoust al eens de eer genomineerd te zijn voor deze prestigieuze prijs. Sindsdien,
ontwikkelde Daoust zich op forse wijze, door haar omzet in 5 jaar tijd te verdubbelen en door haar
innovatie in het domein van de Human Resources verder door te trekken.
Daarnaast zijn de voorbije 2 jaar enorm cruciaal geweest voor Daoust, omdat Jean-Claude Daoust, die
het bedrijf meer dan 30 jaar lang onder zijn hoede had, begin 2015 de fakkel doorgaf aan zijn zoon Giles
Daoust, actief bij Daoust sinds 2010.

« WELCOME TO THE FAMILY ! »
Deze titel van l’Entreprise de l’Année beloont vooral het werk van een heel team! Een familie die elke
dag groter wordt en die deelneemt aan het succes en de groei van de onderneming, met respect voor de
waarden die Daoust karakteriseert.
Daoust bedankt dan ook graag haar 250 vaste werknemers; de 26.000 verschillende medewerkers die ze
elk jaar aan het werk gezet of begeleidt heeft; en de 25.000 B2B- en B2C-klanten die Daoust al
meerdere jaren trouw zijn.

« WE LOVE SOLUTIONS ! »
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Daoust is een Belgsiche onderneming van de 3e generatie opgericht in 1954, die actief is in de
belangrijkste domeinen van de Human Resources, en dit in de drie regio’s van het land en in de drie
landstalen. Daoust begeleidt werknemers bij elke stap in hun professionele leven door middel van haar
verschillende activiteiten:





Interim en Rekrutering.
Outplacement & Career Management.
Dienstencheques.
Public Sector

Daoust benadrukt met klem haar familiale, menselijke en sociale waarden doorheen haar hele
« Welcome to the Family » plan. Dit onder andere dankzij het Daoust Diversity charter en het Daoust
Green-plan, alsook door haar departement Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Andere grote pijlers van het bedrijf zijn innovatie, kwaliteit en flexibiliteit die doorheen haar hele
« We Love Solutions » plan terug te vinden zijn, dit mede dankzij het ISO 9001 kwaliteitscertificaat,
en de Daoust University et Daoust Quality-departementen.
Daoust telt vandaag 43 JobCenters en Departementen, en een omzet van 158 miljoen euro voor het jaar
2015. Ze is de 14e grootste werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Als essentiële partner van de Belgische arbeidsmarkt wil Daoust een familiale, passievolle en innovatieve
onderneming blijven en wil het zich ook blijven focussen op de toekomst!
Meer info over de wedstrijd « l’Entreprise de l’Année »:
www.ey.com/BE/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/FR_LEntreprise-de-lAnnee
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