De Smurfen overrompelen het Daoust JobCenter in Brussel
Alle Smurfen nog aan toe ! De Smurfen staan in rij aan te schuiven, op zoek naar werk bij de tentoonstelling ‘Het
Smurfenavontuur’ die volgende week opnieuw haar deuren opent.
De tentoonstelling ‘Het Smurfen-avontuur’,
waarvan Daoust hoofdpartner is, verhuisde in
september naar een ander Paleis op Brussels
Expo. Daar wachten de Smurfen vanaf volgende
week de bezoekers op met nieuwe
verrassingen. Naar aanleiding van de
heropening haastten de Smurfen zich in grote
getale naar het Brusselse Daoust JobCenter
Louiza op zoek naar een job op de
tentoonstelling.
Super gemotiveerd schoven ze al vroeg in de
ochtend, nog voor de deuren opengingen,
ongeduldig aan voor het kantoor. Ze haastten
zich om ter snelst naar binnen om als eersten
een Daoust-consulent te spreken.
Opvallend aanwezige Smurfen waren de
Industriesmurf, de Huishoudhulp Smurf, de Boekhoudsmurf, de Kelnersmurf, de Commerciële Smurfin, de koksmurf, de
Lolsmurf en ook de Grote Smurf ontbrak niet op het appel. Na een smurfgezellige babbel bij de koffie waren de gesprekken
smurfgeslaagd omdat elke Smurf tijdelijk aan de slag kan gedurende de tentoonstelling. Geen alledaags smurfdagje dus bij
Daoust…. Zoals ook blijkt uit de fotoreportage bij dit bericht.
Daoust en de Smurfen : een partnerschap dat steek houdt
«Toen Daoust verleden jaar gevraagd werd om partner te worden van de tentoonstelling ‘Het Smurfenavontuur’, naar
aanleiding van de 60ste verjaardag van de Smurfen, overtuigden ons niet alleen de charmes van de kleine blauwe figuurtjes
maar ook de waarden waarvoor ze staan,” aldus Giles Daoust, CEO van Daoust. “Naast de humanistische waarden die
volledig aansluiten bij de gekende « Welcome to the Family » visie van Daoust, stemmen ook de waarden van het
familiebedrijf Culliford volledig aan bij de onze. Ik had het genoegen om begin 2015 het bedrijf Daoust, dat in 1954 opgericht
werd door mijn grootvader en gedurende 40 jaar verder ontwikkeld werd door mijn vader, over te nemen. In 2019 vieren
wij net een jaar na de 60ste verjaardag van de Smurfen, ons 65-jarig bestaan. Al deze punten van overeenkomst troffen
Daoust zeer en daarom beantwoordden wij deze mooie samenwerking met een volmondig: Smurf ! »
Daoust, pionier van de uitzendarbeid
Daoust werd opgericht in 1954 en is momenteel niet meer weg te denken in de Belgische Human Resources-markt. Daoust
is actief in de drie gewesten en talen van het land en stelt jaarlijks meer dan 30.000 mensen tewerk als uitzendkrachten.
Sinds bijna 65 jaar speelt Daoust een toonaangevende rol als pionier en vernieuwer in het domein van de Human Resources
in België waarbij het accent altijd ligt op de humanistische en maatschappelijke waarden waar het bedrijf voor staat.
Welkom bij Daoust, Welcome to the Family !
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