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Daoust verkozen tot Super Gazelle van Brussel! 

Op 24 februari 2021 had Daoust het grote genoegen om de titel Super Gazelle van Brussel 2021 in 

ontvangst te nemen tijdens de speciale uitzending op Kanaal Z georganiseerd door de redacties van Trends 

en Trends Tendances. 

 

 

 

De titel Super Gazelle is een bijzondere titel die gelanceerd werd ter gelegenheid van de 20ste verjaardag 

van de Trends Gazellen en die toegekend wordt aan het bedrijf dat de afgelopen 20 jaar de mooiste groei 

heeft doorgemaakt. 

Daoust is dan ook zeer trots om deze prestigieuze titel in ontvangst te mogen nemen. Het bedrijf wordt 

niet alleen beloond voor haar groei inzake toegevoegde waarde, cash-flow en personeel, maar het wordt 

ook beloond als energiebron voor de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbinnen 

Daoust ook de 10de grootste werkgever is. 

In januari 2021 mocht Daoust al voor het tweede jaar op rij het Top Employer-certificaat in ontvangst 

nemen van het Top Employers Institute, dat al 25 jaar werkgevers beloont voor het bieden van 

uitmuntende hr-praktijken aan hun werknemers. En nu komt daar nog een prachtig kwaliteitslabel bij! 

Giles Daoust, CEO van het bedrijf, licht toe wat voor hem aan de basis ligt van het succes en de 

duurzaamheid van het bedrijf: een uitmuntende werkomgeving met een duidelijke en inspirerende visie 

gekoppeld aan ambitieuze doelstellingen die de werknemers ertoe aanzetten hun vaardigheden te 

ontwikkelen, een unieke bedrijfscultuur opgebouwd rond de waarden “Welcome to the Family !” en “We 

Love Solutions !”, en bijzondere aandacht voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit. 
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Daoust bestaat al meer dan 65 jaar en is uitgegroeid tot een onmisbare tewerkstellingspartner in de drie 

gewesten van het land. De laatste jaren heeft het bedrijf verschillende certificaten ontvangen die de 

inspanningen van het bedrijf inzake kwaliteit belonen. Na de prijs l’Entreprise de l’Année® 2016, een HR 

Excellence Award 2017, de titel Young Top Manager in 2018, het Top Employer-certificaat in 2020 en 

2021, en de nominatie voor Trends Manager de l’Année 2021, vormt de titel Super Gazelle 2021 een 

prachtig nieuw kwaliteitslabel voor het familiebedrijf van de 3de generatie. Daoust telt vandaag meer dan 

60 JobCenters en departementen en kon een zakencijfer van meer dan 250 miljoen euro optekenen in 

2019. Het bedrijf verdubbelde op tien jaar tijd in grootte en richt zich resoluut op de toekomst. 

Meer informatie: press@daoust.be – www.daoust.be  

 

  

 

 

 

 


