Daoust Career Management, laureaat van de HR Excellence Awards 2017
Deze donderdag 16 november, heeft Daoust de prestigieuze titel van « Best Career
Transition Company » ontvangen tijdens de « HR Excellence Awards 2017 ».
Deze wedstrijd beloont ieder jaar de uitvoerders van HR-diensten die zich
onderscheiden op vlak van innovatie, hun verwezenlijkingen en hun toegevoegde
waarde naar de klanten. Daoust had trouwens al het «TOP HR Provider» label
gekregen voor deze wedstrijd in de categorie « Best Interim & Staffing Company » in
2012, 2013 en 2014.
Gisteren, tijdens het grote gala, heeft de jury die bestaat uit 12 HR-directeurs, Daoust Career Management verkozen tot de
beste uitvoerder in haar categorie, « Best Career Transition Company ». Het is met grote fierheid dat Daoust, reeds
verkozen tot Entrepreneur of the Year/Entreprise de l’Année 2016, deze prijs in ontvangst mag nemen. Deze prijs is
nogmaals een beloning voor alle teams die dag na dag fantastisch werk blijven afleveren, alsook van het continu vertrouwen
van haar klanten.
Daoust – We Love Solutions!
Daoust is een Belgische familiale onderneming van de 3de generatie die actief is binnen de voornaamste domeinen van de
Human Resources in gans België: Interim, Selection, Career Management, Dienstencheques en Public Sector. Daoust stelt al
meer dan 60 jaar lang aan bedrijven flexibele en op maat gemaakte HR-oplossingen voor, en beschikt over meerdere
kwaliteitscertificaten (ISO, VCU/LSI, Federgon, …).
Het departement Daoust Career Management begeleidt de werknemers bij elke fase in hun carrière en biedt aan elk type
onderneming of organisatie een breed scala aan HR-diensten aan. Bij deze talrijke diensten behoren: Outplacement,
Inplacement, Coaching, Training, HR Consulting, balans en ontwikkeling van de competenties, hulp bij het zoeken van werk,
… en niet te vergeten het didactische toneelstuk “One Job Show”, dat regelmatig door Daoust in heel België georganiseerd
wordt voor jongeren en werkzoekenden.
Daoust Career Management begeleidt jaarlijks meer dan 1.500 personen in heel België, dankzij de inspanningen van meer
dan 100 gespecialiseerde consulenten, actief in meer dan 50 steden.
Daoust – Welcome to the Family!
Daoust Career Management past volledig in de waarden van Daoust, waarvan het plan “Welcome to the Family” het
symbool is: een bijzondere aandacht voor de familiale, menselijke en sociale waarden en voor het milieu, een echt leidmotief
voor alle projecten van het bedrijf en van de afdeling.
Daoust Career Management heeft de laatste jaren ervoor gekozen om haar competenties o.a. in maatschappelijke
projecten te investeren: gespecialiseerde coaching voor de hoofden van éénoudergezinnen en voor jonge laaggeschoolde
werkzoekenden, coaching voor 50+ werkzoekenden. Al deze projecten worden autonoom ondernomen of in partnerschap
met verschillende publieke organisaties en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem en VDAB).
Onze ambitie: een verantwoord bedrijf zijn dat een rol in deze ontwikkeling speelt en een solidaire en geëngangeerde
stempel nalaat.
Onze dank gaat uit naar onze medewerkers, partners en klanten, want zonder hen zou deze nieuwe beloning niet mogelijk
geweest zijn!
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