
 
 

 

Brussel, 12 januari 2018 

 

Références en JobsRégions vormen samen grootste jobplatform 

 

Op 9 januari 2018 zijn Références en JobsRégions, de twee jobplatforms van de groep Rossel, 

gefuseerd. Sindsdien vormen ze samen het grootste jobplatform in Brussel en Wallonië. 

Januari staat steevast voor een nieuw begin, en in 2018 is dat niet anders. Zo bundelen Références en 

JobsRégions de krachten om zich samen aan een nieuw avontuur te wagen. Onder impuls van hun 

twee respectieve verantwoordelijken, Hervé Lagache en Vincent Jacques, vormen de teams achter 

Références en JobsRégions voortaan samen de regie Jobs van de groep Rossel. Dankzij de fusie kunnen 

Références en JobsRégions hun klanten de beste oplossingen bieden, in de verschillende gedrukte 

kanalen – elk met hun specifieke doelpubliek – en op het internet, via een uniek onlineplatform. 

De groep Rossel heeft vandaag het grootste jobplatform voor Brussel en Wallonië in handen. Gesterkt 

door de fusie – die Le Soir, de kanalen van Sudpresse, Vlan en 7Dimanche verenigt – bereiken 

Références en JobsRégions vandaag een uitzonderlijke reach van meer dan 4.000.000 contacten per 

week, zowel via gedrukte media als online. 

Dankzij de samenwerking stemmen de oplossingen van Références en JobsRégions overeen met de 

behoeften van elke onderneming, met de kracht van grote nationale media en de gerichte 

doeltreffendheid van regionale uitgaven. Daar is ook Hervé Lagache bijzonder trots op: “Dankzij de 

diversiteit van onze media kunnen we vandaag de meest uiteenlopende profielen bereiken, zowel op 

sociaal-professioneel als geografisch vlak, en met een ongeëvenaarde slagkracht.” 

2018 belooft een goedgevuld en fascinerend jaar te worden voor Références en JobsRégions. “Samen 

staan we nog sterker”, stelt Vincent Jacques. “We staan dit jaar voor verscheidene uitdagingen en 

krijgen bovendien de kans om tijdens de Brusselse en regionale Talentum-jobbeurzen werkzoekenden 

en werkgevers met elkaar in contact te brengen.” Verder zal Références tijdens de HRM Night 2018 de 

Références Talent Acquisition Award uitreiken en organiseert het platform samen met Bel RTL de 

‘Journée de l’Emploi’. Veel om naar uit te kijken dus! 

Neem voor meer informatie contact op met Jérôme Sala, communicatieverantwoordelijke voor 

Références & JobsRégions. 

(jerome.sala@references.be of 0486/69 54 28) 
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