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Fler borde göra Donken
– McDonald’s medarbetare har en ljusare syn på Sveriges framtid
Sedan McDonald’s öppnade i Sverige 1973 har över 150 000 personer gjort Donken. I
en nyligen gjord undersökning visar det sig att McDonald’s medarbetare ser ljusare på
framtiden än genomsnittssvensken. Nu bjuds fd medarbetare in för att återigen ta på
sig uniformen och jobba ett skift i restaurang för att fräscha upp sina färdigheter och
återuppleva McDonald’s-gemenskapen.
McDonald’s är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare med ca 12 000 medarbetare.
Ca 3 500 anställs årligen. I en nyligen genomförd undersökning bland McDonald’s
medarbetare, visar det sig att en tid på McDonald’s ger färdigheter såsom ordning och reda,
ledarskap, självdisciplin och samarbetsförmåga. Egenskaper man har med sig hela livet. Nu
kallas fd medarbetare in till repövning under ett skift på restaurang för att fräscha upp
färdigheterna.
– Att jobba på McDonald’s ger dig kunskap och erfarenhet för livet. För många är det första
jobbet där man även lär sig att komma i tid, ta ansvar och teamwork. Över 150 000
medarbetare har gjort Donken i våra restauranger genom åren, säger Raymond Mankowitz,
Kommunikationsdirektör McDonald’s Sverige.
McDonald’s medarbetare ser ljusare på framtiden
Undersökningen visar också att McDonald’s medarbetare ser betydligt ljusare på Sveriges
framtid än genomsnittssvensken. Många svenskar är oroliga för den tudelning på
arbetsmarknaden som skett de senaste åren, där grupper utan utbildning, erfarenhet eller
med annan nationalitet lämnas vid sidan. Historiskt har skolan och värnplikten bidragit till att
hålla ihop samhället, genom att föra samman personer med olika bakgrunder och rusta dem
för samhällets krav. Idag fyller McDonald’s en liknande social funktion för tusentals
ungdomar.
– Vi är vana vid mångfald och våra medarbetare är bevis på att personer med vitt skilda
bakgrunder kan arbeta ihop mot ett gemensamt mål. Är det något vi lärt oss genom åren så
är det att driv är viktigare än betyg på ett papper eller ett långt cv. Det är viktigare än
någonsin att fler företag ger Sveriges ungdomar chansen att komma in på arbetsmarknaden
och ut i vuxenlivet, säger Raymond Mankowitz, Kommunikationsdirektör McDonald’s
Sverige.
Kallelsen till repövning skickas ut under juni och repövning äger rum under september 2017.
Medarbetarundersökningen genomfördes i januari 2017 av Prime och United Minds
Samhällsanalys AB med drygt 1 900 respondenter och sammanfattas i ”Vi är redan ganska
olika – en inspirationsrapport om sammanhållningen, jobben och integrationen”, se länk här.
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Om McDonald’s i Sverige
Med ca 210 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. Vi har en bred meny och
serverar mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Genom vår storlek och vårt nära
samarbete med våra leverantörer har vi full kontroll på hela leverantörsledet från gård till våra gäster. Vi samarbetar med LRF
(Lantbrukarnas Riksförbund) för ett framtida svenskt jordbruk. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges största
privata ungdomsarbetsgivare. Alla restauranger ägs och drivs lokalt av egna företagare. Läs mer på www.mcdonalds.se eller följ
oss på Facebook, Instagram och Twitter.

