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DAOUST OPENT HAAR 5DE JOBCENTER TE BRUSSEL ! 

Daoust, het meest ervaren Belgische Human Resources bedrijf, opent op 4 april 2016 de 
deuren van haar 5de JobCenter in Brussel, op de Jetselaan 229 te Jette. 

Bovenop haar aanwezigheid in het centrum en het zuiden van Brussel, weerspiegeld via haar JobCenters 
in Elsene (wijk Louiza en Universiteitswijk), Brussel Centrum (wijk Rogiers) en Ukkel (wijk Bascule), is 
het niet meer dan natuurlijk voor Daoust om haar expansie in Brussel uit te breiden door een JobCenter 

te openen in het Noorden van de hoofdstad, namelijk te Jette. 

Jette, gelegen in het noordoosten van Brussel, is een moderne gemeente dat al de voordelen van een 
stad combineert met een aangename, groene omgeving. De stad is in volle ontwikkeling, waarbij talloze 
projecten zijn opgestart om een betere levenskwaliteit te kunnen garanderen aan haar inwoners, alsook 
ter verbetering van de mobiliteit en economie. Jette heeft als gemeente aandacht voor het milieu en de 
sociale en economische waarden, die Daoust ook hoog in het vaandel draagt. 

62 jaar geleden opende Daoust haar eerste JobCenter in Brussel. Vanwege de ligging en bereikbaarheid 

ten opzichte van haar klanten over heel België, koos Daoust Brussel als het hart van haar onderneming.  

Het nieuwe JobCenter Daoust Jette is gesitueerd aan de Jetselaan 229 en slechts 150 meter verwijderd 
van het Koningin Astridplein. Vanaf 4 april biedt het JobCenter haar klanten en kandidaten flexibele 
diensten op maat aan, in de belangrijkste domeinen van Human Resources. 

DAOUST, WE LOVE SOLUTIONS ! 

Daoust werd opgericht in 1954 en is het meest ervaren Belgische HR-bedrijf. Het bedrijf is aanwezig in de 

3 regio’s van het land en actief in de belangrijkste domeinen van de Human Resources via 6 afdelingen: 

Interim, Selectie & Rekrutering, Outplacement, Dienstencheques, Job Academy & Public Sector.  

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 Jobcoaching (sedert 2006). 

Dankzij deze politiek liet het bedrijf de afgelopen jaren een sterke groei optekenen met een zakencijfer 

van 30 miljoen euro in 2000, 85 miljoen euro in 2010 en 135 miljoen euro in 2014. 

Klantgerichtheid en kwaliteit, 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 is een familiale onderneming van de 3de generatie, dat veel aandacht hecht aan de menselijke, 

sociale en maatschappelijke waarden. Ontvangst, kwaliteit, diversiteit, nabijheid en gezelligheid: 

meer dan ooit waarden verweven in de cultuur van de onderneming. 

Menselijke, sociale en maatschappelijke waarden staan centraal in haar professionele begeleiding 

doorheen de hele cyclus van het (professionele) leven: opleiding en coaching, jobstudenten, interim, 

rekrutering, vrije tijd dankzij dienstencheques, loopbaanbegeleiding, outplacement, tewerkstelling van 

45+, … 

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,…). 

JobCenter Daoust Brussel Jette 

Jetselaan, 229 – 1090 Jette 
Tel: 02/207 17 85 - Fax : 02/428 19 30 

jette@daoust.be 
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