PERSBERICHT
McDonald’s restaurant Maasdijk feestelijk geopend
80 nieuwe medewerkers klaar om te beginnen
Maasdijk, 30 november 2016 – Vanochtend is McDonald’s restaurant Maasdijk officieel geopend.
Een enthousiast team van nieuwe medewerkers uit de directe omgeving zal gasten vanaf nu
dagelijks welkom heten. Dit nieuwe restaurant biedt gasten de laatste innovaties zoals McCafé
en is ingericht volgens de laatste duurzaamheidsontwikkelingen van McDonald’s.
Manu Steijaert, Algemeen Directeur McDonald’s Nederland: “Met de opening van een McCafé in dit
nieuwe restaurant hebben we een mijlpaal. Het is alweer het tiende McCafé in Nederland, waar gasten
kunnen genieten van verschillende koffiespecialiteiten en overheerlijke lekkernijen, die vers worden
afgebakken voor je. Daarmee laten we zien dat McDonald’s volop in beweging blijft. Ook verschillende
duurzaamheidsinitiatieven, zoals extra zuinige installaties, warmtepompen en een oplaadpunt voor
elektrische auto’s getuigen hiervan. Het nieuwe restaurant biedt veel ruimte aan gasten om te genieten
van een divers aanbod en de service die zij mogen verwachten van McDonald’s. In 2017 zal dit
restaurant ook bediening aan tafel gaan bieden. We zien er erg naar uit om onze gasten te mogen
ontvangen in Maasdijk!”, aldus Steijaert.

De eerste gasten van McDonald’s Maasdijk gingen speciaal in een Ferrari door de McDrive
“Ik ben superblij dat er eindelijk een McDonald’s in Maasdijk is. Daarom wilde ik als eerste door de
McDrive en heb speciaal daarvoor de Ferrari van mijn buurman Jan geleend, zodat we samen een
Hamburger konden gaan eten”, aldus de eerste gast van het 248ste McDonald’s restaurant, een
Formule-1-fan die toevallig ook Max heet.
McDonald’s restaurant Maasdijk biedt ongeveer 80 nieuwe lokale arbeidsplaatsen en wil daarmee een
belangrijke rol in de buurt vervullen. Robert Maenen, Manager bij McDonald’s Nederland: “Ik vind het
heel leuk om te zien dat er gisteren al zo veel omwonenden een kijkje zijn komen nemen via onze
McDrive. Tussen 17:00-19:00 uur was de McDrive geopend om de allereerste nieuwsgierigen alvast

een preview te geven en hen te laten genieten van een McDonald’s Menu met korting. Ik kijk er erg
naar uit om samen met dit enthousiaste team onze gasten vanaf vandaag van een goede service, een
goede kop koffie uit ons McCafé of een heerlijke burger te voorzien.” Ook vertelt hij dat hij graag wil
werken aan de ontwikkeling van alle nieuwe werknemers: “Elk talent krijgt een kans bij ons. We vinden
opleiding en training van onze crew hartstikke belangrijk. Zo heb ik vele talenten mogen zien
doorgroeien binnen onze restaurants.”, aldus Maenen.

Crew van McDonald’s restaurant Maasdijk
Openingsacties
Voor haar gasten heeft McDonald’s Maasdijk deze eerste week nog leuke aanbiedingen. Zo
ontvangen de eerste 100 gasten van woensdag 30 november tot en met zondag 4 december een
gratis koffie en een McMuffin Egg. Op deze zelfde dagen ontvangen gasten tussen 22:00 – 01:00 uur
een tweede Quarter Pounder, McChicken of Royal Fish gratis. Ook komt Ronald McDonald een
Goochelshow geven op woensdag 30 november (13:00 – 14:30 uur), zaterdag 3 december en zondag
4 december (beide dagen van 15:00 – 16:30 uur).

///////////
Over McDonald’s Nederland
McDonald’s bezorgt in Nederland haar wekelijks bijna 3 miljoen gasten op ieder moment van de dag
een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim
17.500 medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 248 restaurants. Het
streven naar kwaliteit staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering.
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