Persbericht, mei 2017

Daoust Gent opent een nieuw Office & Technical kantoor!
Daoust zet haar expansiepolitiek verder door een tweede kantoor in Gent te openen. Dit
nieuwe kantoor opende op 22 mei haar deuren, en is exclusief gericht op de Office en
Technical sector (interim met optie vast en contracten van onbepaalde duur)!
Na meer dan 25 jaar aanwezigheid in Gent, één van de pioniers, heeft Daoust meer dan ooit haar
efficiëntie bewezen, en blijft het investeren in nieuwe niches. Om aan de stijgende vraag van haar
klanten in termen van de rekrutering van Office en Technische profielen te kunnen voldoen, werd er
besloten een nieuw kantoor te openen op de Kouter 1. Dankzij deze investering kan Daoust zich verder
profileren als een “Office & Technische expert”.
De opening van dit kantoor ondersteunt Daoust haar flexibel en klantgericht imago dat ze sinds
enkele jaren tracht te ontwikkelen. Hiermee zorgt Daoust er ook voor dat het nog beter kan
beantwoorden aan de aanvragen van de klanten, en positioneert het zich zo ook verder als een flexibele
HR-partner met een maximale service op maat. Daoust Gent Office & Technical zal aan haar klanten
een rekruteringsservice van A tot Z aanbieden, alsook een service op maat op het vlak van
gepubliceerde vacatures, assessement, gegronde testings, sollicitatierapporten, enz. Kwaliteitsservice,
sociale waarden en gezelligheid maken deel uit van het succes van Daoust, dit kunnen we niet alleen
in dit kantoor terugvinden maar ook in alle andere JobCenters.

DAOUST, EEN GROTE EN WARME FAMILIE
Daoust is een Belgische onderneming van de 3e generatie die opgericht werd in 1954.
De onderneming is actief in de belangrijkste domeinen van Human Resources: interim, selectie,
coaching en opleiding, outplacement, dienstencheques en de publieke sector. Dit gebeurt in de drie
regio’s van het land en in de drie landstalen mede dankzij haar 38 JobCenters over het hele land.
Daoust benadrukt met klem haar familiale, menselijke en sociale waarden doorheen het hele
« Welcome to the Family » plan. Dit onder andere dankzij het Daoust Diversity charter.
Dit is een charter die het bedrijf speciaal ontwikkelt heeft voor haar inzet in een gezond en proactief
beheer van de diversiteit doorheen de hele onderneming. Een ander belangrijk onderdeel van dit hele
plan is het Daoust Green-plan omwille van haar bekommering om het milieu.
Andere grote peilers van het bedrijf zijn innovatie, kwaliteit en flexibiliteit die doorheen haar hele
« We Love Solutions » plan terug te vinden zijn. Dankzij Daoust haar grote inspanningen in het
ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteit van haar diensten, levert ze een gecertificeerde
kwaliteitsservice (ISO 9001, VCU/LSI, ESF,…)
In oktober vorig jaar bekroonde Daoust zich tot Entreprise de l’Année/Entrepreneur of the Year
2016 in Franstalig België. Dit is de meest prestigieuze prijs voor een Belgische onderneming. Het beloont
de groei, innovatie en de strategische visie van het bedrijf.
Dankzij dit beleid liet het bedrijf de afgelopen jaren een sterke groei optekenen met een omzet van
€180 miljoen in 2016 en zette het bedrijf meer dan 5.500 mensen voltijds aan het werk.
Als onmisbare partner op de Belgische arbeidsmarkt wil Daoust een familiale, passievolle en
innovatieve onderneming blijven en wil het zich ook blijven focussen op de toekomst steeds
vertrekkende vanuit de slogans « Welcome to the Family! » & « We Love Solutions ».
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