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Achter de naam Rothschild België schuilt een dertigtal mensen dat de typische teamgeest van

bepaalde mooie familiebedrijven voedt. Een team met een werkdruk die uiteraard nooit daalt ...

Achter de naam Guillaume schuilt een jonge man die zijn diploma Geschiedenis, specialisatie

Archieven, net op zak heeft en een droom koestert: naar Canada gaan! Zijn beperkte motoriek is een

uitdaging. Maar uitdagingen schrikken hem niet af ... Voor hij vertrekt, wil Guillaume de bedrijfswereld

leren kennen.

DiversiCom stelt hem voor aan Rothschild … Hij krijgt een opdracht van 6 maanden.

« Ik kon me geen betere eerste ervaring wensen. Ik ben blij dat ik mijn vaardigheden op het vlak van

documentatiebeheer ten dienste mag stellen van Rothschild. Ik vond een plaats in dit menselijke,

dynamische en leuke team waarin ik me snel thuis voelde.”

“De komst van Guillaume leert ons de moeilijkheden die we dagelijks ondervinden te relativeren. Wat

zijn handicap betreft, stelde Guillaume ons heel snel gerust met zijn heel positieve ingesteldheid, zijn

goede humeur en een perfect besef van zijn mogelijkheden. Bovendien blijkt hij een grote bron van

kennis te zijn. De geschiedenis heeft voor hem geen geheimen !

In bedrijven waar alles steeds sneller moet gaan, kan de handicap van Guillaume, die voor zijn taken

meer tijd nodig heeft, een rem lijken. Maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteit van

zijn werk en het enthousiasme waarmee hij alles aanpakt, en altijd met de glimlach! Hij neemt met veel

plezier deel aan al onze activiteiten: sport, bezoek aan de markt van Châtelain, dansavond in Parijs,

een uitje met de Thalys, …

Kortom, zijn handicap is geen handicap. En we zijn gewoon heel erg blij met een collega als Guillaume,

die we graag bij ons zouden houden. »
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