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Good Employer
McDonald’s is een werkgever in het hart van de samenleving, waar je je goed bij
voelt omdat zij haar schaalgrootte inzet om iedereen de kans en vrijheid te geven
om zich te ontwikkelen om mee te kunnen doen in deze maatschappij.

ONZE AMBITIES

Wereldwijd wil McDonald’s een belangrijke rol spelen door (jeugd)werkgelegenheid te stimuleren, door leerlingen
opleidingen en werkervaring te bieden. Tussen nu en 2025 wil McDonald’s de toetreding tot de arbeidsmarkt voor
twee miljoen mensen wereldwijd makkelijk maken. Met ruim 20.000 werknemers is McDonald’s Nederland de grootste
horecawerkgever van Nederland. We zetten in op persoonlijke en professionele ontwikkeling, het creëren van banen en
het beschikbaar maken van leerlingplaatsen die leiden tot medewerkers met een erkend mbo-diploma.

MIJLPALEN
2018

WERKGELEGENHEID
McDonald’s neemt sinds 2018 deel aan het Global Initiative on
Decent Jobs for Youth, opgezet door de International Labor
Organization. Dit initiatief wil uitdagingen op het gebied van
jeugdwerkgelegenheid aanpakken.
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McDONALD’S
ACADEMY
De McDonald’s
2009
Academy is van
start gegaan. Een
uniek opleidingstraject
waar medewerkers,
Crew én management de
mogelijkheid krijgen om via
leertrajecten een erkend mbo4 diploma te behalen. Tussen
2009 en 2018 zijn in totaal al bijna
5.000 mensen opgeleid. Jaarlijks
studeren circa 500 medewerkers af
met een erkend mbo-diploma.

LEERLINGPLAATSEN
Met de European Apprenticeship Pledge
committeert McDonald’s zich om tegen 2025, 43.000
leerlingplaatsen aan te kunnen bieden in Europa.
Met deze belofte sluit McDonald’s zich aan bij de
Europese Alliantie voor leerlingplaatsen.
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TAALLESSEN
We bieden medewerkers gratis taallessen, waar
ze zowel in hun werk als daarbuiten veel profijt
van hebben. Taal is de basis voor werkplezier,
begrip en vrijheid voor verdere ontwikkeling.

WAT GAAN WE DOEN?
Samen met opleidingspartner SVO gaan we de

Sinds
jaren ‘80

OPLEIDING EN ONTWIKKELING
Jaarlijks ontvangen we meer dan 1000
cursisten uit het hele land, die we allerlei
praktische en leiderschapsvaardigheden
leren. 75% van onze Restaurant Managers
is bij ons intern doorgegroeid.

OPLEIDING ACADEMY
EN
McDONALD’S
ONTWIKKELING

verder uitbouwen, zodat nog meer medewerkers
kunnen blijven werken aan hun ontwikkeling. We
streven ernaar dat zo’n 600 leerlingen per jaar een
erkend mbo-diploma of hoger halen.
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