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Sterke merkevarer
gir økt salg

NYHET!

I’m lovin’ it!
Slik føler jeg det hver dag når jeg går inn døren til
McDonald’s. Mest av alt fordi jeg er stolt over hva vi
har skapt sammen: en familierestaurant uten sidestykke med over 69 millioner besøkende hver e
 neste
dag over hele verden!

McDonald’s er mye mer enn en familierestaurant. Siden den første
restauranten åpnet i Norge i 1983 har vi vokst til å bli en av landets største
restaurantkjeder med over 70 restauranter. Vi er en av norsk landbruks
aller største kunder: 80% av råvarene kommer direkte fra norske bondegårder. Vi er også en av Norges største arbeidsplasser for ungdom med
over 2000 medarbeidere fra over 80 ulike kulturer. Det synes jeg er «helt
sjef» - og du kan lese mer på side 17 om hvordan vi hyller ungdoms
stå-på-vilje internt og gjennom en arbeidslivspris for ungdom.
Men det er ikke bare ungdommen som fortjener en hyllest. Tusen takk
til alle dere som er med på å gjøre McDonald’s til hva vi er. Til bøndene
og samarbeidspartnerne våre som sørger for råvarer av ypperste kvalitet;
til våre tusener av medarbeidere som står på hver dag for skape gode
opplevelser; og til alle dere som besøker våre restauranter.
Vi håper - og jobber for - at dere skal få samme opplevelse som meg hver
gang dere åpner døren til McDonald’s.
Lauren Cody Källén,
Administrerende direktør i McDonald’s Norge AS.
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Når kun det beste er godt nok
McDonalds og Hennig-Olsen Is har et felles mål – å levere smaker som folk flest foretrekker.
Vi vet at McDonalds stiller høye krav til sine underleverandører – derfor er vi stolte av å være en
av de utvalgte. Gjennom tre generasjoner har familien Hennig-Olsen vernet om den gode smaken
– den som i dag er kjent som: Kremen av iskrem.
Gjennom 90 år har bedriften vokst fra en kjellerbedrift til en moderne iskremfabrikk med over 300
årsverk. Maskiner og utstyr er skiftet ut og nye produksjonsmetoder er tatt i bruk – mange mennesker
har kommet og gått – men én ting har ikke forandret seg gjennom alle disse årene: Smaken. I dag er
vi markedsledere på småis og storleverandør av dessertis til storhusholdning.
Vi takker McDonalds for det gode samarbeidet, og vil fortsette å levere det beste vi kan by på – nemlig:

Kremen av iskrem.
www.hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen • Hannevika, Vesterveien 51, 4613 Kristiansand

I 2013 feiret vi at det var 30 år siden Theo Holm
åpnet McDonald’s første restaurant i Norge!
Theo Holm var mannen som introduserte Norge for McDonald’s og
McDonald’s for Norge.
Dagen det hele startet var 18. november 1983. Stedet var Oslo, nærmere
bestemt Nedre Slottsgate. Publikumstilstrømningen var så stor at man
enkelte dager måtte avvise folk i døren. Omsetningen første dag var 
kr 76 001,75. Siden den dagen bygget visjonæren Theo opp det som har
vokst til å bli en av Norges største restaurantkjeder, med restauranter over
store deler av landet.

Tradisjon og fornyelse
En viktig årsak til veksten gjennom alle disse årene, er at McDonald’s i
Norge hele tiden har klart å fornye seg, samtidig som de har vært tro mot
kjernen i virksomheten. Big Mac og MacFries er nå, som for 30 år siden,
noen av de mest populære produktene.
Selv om restaurantene har gjennomgått en makeover, er den klassiske
McDonald’s-følelsen - som gjestene gjennom 30 år har satt stor pris på ivaretatt.
Og viktigst av alt er medarbeiderne. I overkant av 2 000 medarbeidere fra
Kristiansand i sør til Steinkjer i nord, sørger hver dag for å skape magiske
øyeblikk og gi gjestene en best mulig McDonald’s-opplevelse. Derfor fortsetter gjestene å komme tilbake til restaurantene, selv 30 år etter at det
norske McDonald’s-eventyret startet.
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•		

18. november i 1983 åpnet gründeren Theo Holm 		
Norges første McDonald’s restaurant i Nedre Slottsgate,
og McDonald’s eventyret i Norge startet.

•		
		

30 år senere er McDonald’s en av Norges største
arbeidsplasser for unge.

•		

Ved utgangen av 80-tallet fantes det fem McDonald’s
restauranter.

•		
		
		

90-tallet ble den store ekspansjonsperioden for
McDonald’s i Norge, med 49 restauranter i løpet
av en 10 års periode.

•		
		

Etter 2000 fikk McDonald’s mer variasjon
og valgmuligheter på menyen.
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Visste du at...

Kvalitetsmat
McDonald’s er en av norsk
landbruks aller største
kunder og 80% av råvarene
som benyttes på M
 cDonald’s
restauranter i Norge stammer
herfra.
Vi er stolte over at 80% av råvarene vi bruker
kommer fra det norske landbruket. Dette
sikrer at vi kan tilby mat av høy kvalitet,
laget av de beste råvarene, levert fra
leverandører vi stoler på, og som
sørger for at høye kvalitetsstandarder overholdes.
For oss begynner matkvaliteten i aller
første ledd i produksjonslinjen. Med det
mener vi melkekua, salatfrøet eller melet vi
bruker til hamburgerbrødene og helt ut til det
ferdige produktet.

Sporbarhet gir trygghet
Det er viktig at alle råvarene vi bruker kan
spores tilbake til utgangspunktet de
kommer fra. Vi har høyt utdannede og
erfarne medarbeidere, som jobber tett
med våre leverandører. Dette
er for å utvikle og opprettholde en høy standard
på kvalitet, sikkerhet og
sporing.
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Alle våre råvarer må gjennom strenge
spesifikasjoner – hvert ledd i produk
sjonen, som transport, leveranse og
preparering, blir nøye overvåket.

McDonald’s berømte Pommes
frites er laget av 
høykvalitetspoteter i
Norge og produseres
på Findus. Sorten
heter Innovator og
er en relativt nyutviklet
potetsort, som har den riktige
størrelsen og tørrstoffet for å lage våre
lange og gode MacFries.

Norsk kvalitet
Vi bruker 100% rent norsk storfekjøtt i våre hamburgere. Dette kjøttet kommer fra gårder
i Norge som leverer kvalitetsråvarer til Nortura. Kyllingen vår kommer fra nøye utvalgte
gårder, som følges opp jevnlig av både
McDonald’s og våre leverandører.
Vi har valgt å bruke isbergsalat til
våre hamburgere. Faktisk var
det McDonald’s som i sin
tid «innførte» isbergsalaten til
Norge, på grunn av dens gode smak,
knasende konsistens og ikke minst
popularitet. Det er Bama som leverer
frukt og grønt til McDonald’s.
Det er Tine som leverer
melken til McDonald’s. All
melken vi bruker i vår Milkshake og
McFlurry har sitt utspring fra gårder
i Norge. Vi er stolte av å ha sam
arbeidet med Hennig-Olsen Is helt
siden vi e
 tablerte oss i Norge for
30 år siden.
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Grønn utdanning er en samlebetegnelse på
høyere utdanninger innen landbruk, skogbruk og
miljø. Begrepet «grønn utdanning» kommer fra
en rekrutteringskampanje lansert av McDonald’s
sammen med Norges Bygdeungdomslag i 2010.
Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon
som har som mål å fremme bygdeungdommens
og bygdenes interesser, samt å ivareta og utvikle
næringsgrunnlaget, bosettingen og kulturen i
Bygde-Norge. I 2012 kom også Felleskjøpet Agri
inn som en tredje samarbeidspartner.
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Grønn utdanning
Kampanjen Grønn utdanning retter seg hovedsakelig mot fremtidige og
nåværende s tudenter innen grønne utdanninger, men også mot m
 ennesker
som ø
 nsker å støtte opp om norsk landbruk generelt. Målsetningen er at
flere kloke hoder og driftige hender finner veien til norsk landbruk, slik at
vi kan fortsette å servere norskproduserte råvarer av høy kvalitet. Vi ønsker
også å skape stolthet og engasjement blant unge bønder.
Samarbeidet har så langt skapt gode resultater. Gjennom Facebook-siden
til Grønn utdanning har vi samlet over 9000 engasjerte støttespillere av
norsk landbruk og laget en utdanningsportal for å hjelpe unge til å velge
rett utdanning innen landbrukets mange muligheter.

Umiddelbare resultater
Våren 2013 var økningen i antall søkere som hadde satt landbruksfag på
første plass, økt med hele 15% – grønne utdanninger var det fagområdet
med sterkest økning denne våren. Dette er en positiv trend for landbruks
aktører som Norges Bygdeungdomslag og Felleskjøpet Agri, som
sammen med McDonald’s i Norge har arbeidet aktivt for at søkertallene
til grønne utdanninger skal fortsette å øke. Høsten 2014 kåret Norges
Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s sammen Årets unge
bonde 2014 – en kåring som i år ble gjennomført for femte året på rad.
Formålet med konkurransen er å finne sunne forbilder som kan inspirere
andre til å finne veien til norsk landbruk. I år kom det inn nesten 300 nominasjoner, og kåringen fant sted 8. november på messen Bedre Landbruk i
Lillestrøm. Vinneren ble Tor Jacob Solberg. Et flott eksempel på en knalldyktig ung bonde som tør å satse på landbruket!
Vi håper at Grønn utdanning kan være med å inspirere til at flere vil være
med på å forme fremtidens matproduksjon og sikre et bærekraftig og
levende landbruk!
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Minne gård – Nordens første Flagship Farm
Minne gård i Eidsvoll kommune er utnevnt til N
 ordens
første Flagship Farm av McDonald’s-konsernet for
sin innsats for et bærekraftig og høyteknologisk
landbruk.
I McDonald’s er vi opptatt av kvalitet og et av tiltakene som skal bidra til å
heve standarden ytterligere, er Flagship Farms. Dette er gårder som drives
av innovative og fremgangsrike bønder i vår leverandørkjede, og skal tjene
som gode eksempler for andre produsenter gjennom å dele sine erfaringer
med andre bønder. Gårdene vil bidra til å sikre og øke matkvaliteten og
matsikkerheten. Vi har allerede etablert en slik gård i Norge og jobber med
å etablere enda flere.

Effektiv idyll
Minne gård ligger vakkert og sentralt plassert på Minnesund i Eidsvoll
kommune. Gården er en av landets mange gårder som leverer

kvalitetsråvarer til blant annet McDonald’s og Findus. Gården spesialiserer
seg på potetarten «Innovator», som egner seg utmerket til vår populære
MacFries. Minne gård har investert i flere presisjonsteknologier, inkludert
GPS. Gården bruker denne typen teknologi for å dyrke råvarer på best
mulig måte. GPS brukes for eksempel for å forbedre nøyaktigheten når
de setter poteter. Minne gård har også investert i en Yara N-sensor som
kontinuerlig måler «grønnmasse» og næringsbehov i åkeren. Sensoren
styrer og differensierer gjødslingene samtidig. Dette gir både jevnere

avling og bedre kvalitet. Minne gård er i tett dialog med lokale rådgivere
om råvarer og produksjon.
Flagship Farms konseptet er utviklet av McDonald’s i samarbeid med Food
Animal Initiative (www.faifarms.co.uk ). Hovedmålet med dette prosjektet
er å oppmuntre til dialog mellom bønder, vise fordelene ved bærekraftige
produksjonsmåter og øke graden av dem i landbruket. Gårdene vurderes
etter både miljømessige, etiske og økonomiske kriterier.
Ønsker du å vite mer om våre Flagship Farms?
Gå inn på nettsiden: www.flagshipfarms.eu

12

Jarlsberg + McDonalds = Jubileumsburger
Stikker du innom McDonalds i disse dager, så benytt muligheten til
å smake noe du aldri har smakt før: Jubileumsburgeren med
Jarlsbergost. McDonalds feirer 30 år i Norge, og feiringen gir oss
nordmenn muligheten til å oppleve kombinasjonen av McDonalds og
Jarlsberg – bare her i Norge. Tro oss, den unike Jarlsberg-smaken
kommer virkelig til sin rett på en r ykende varm burger.

Kvalitet og bærekraftighet
Vi jobber hardt for å sikre at alle gjestene våre får høy
kvalitet og sikre produkter servert i våre
restauranter.
Det er vårt ønske at alle råvarene vi bruker i maten er produsert på en måte
som bidrar til utviklingen av bærekraftig landbruk og produksjon av råvarer.
Av den grunn ble det i 2007 etablert en global styringsgruppe, kalt The
Sustainable Supply Chain (SSSC). Gruppen er ansvarlig for å tegne opp
retningslinjer som sikrer bærekraftighet i leverandørkjeden i forhold til
blant annet råvarene, arbeidsvilkår, dyrevelferd og miljø.
Alle leverandørene og distributørene må overholde disse retningslinjene og
signere Code of Conduct. Disse inneholder et antall av etiske retningslinjer,
som for eksempel å fastsette at barnearbeid ikke blir benyttet.
Gjennom en strukturert plan for utvikling og hjelp av inspeksjon fra
spesialtrente, eksterne revisorer, sikrer vi at leverandørene etterkommer de
retningslinjene som blir satt. McDonald’s i Norge har hatt en godt og langt
samarbeid med leverandørene i mange år.

Stolt leverandør av
ferske salater
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McDonald’s som arbeidsgiver
McDonald’s er en av Norges største arbeidsgivere for
ungdom med i overkant av 2 000 medarbeidere. Hvert år
mottar vi flere enn 15 000 søknader om jobb og ansetter
om lag 600 personer. For mange er dette deres første
møte med arbeidslivet, og vi legger stor vekt på at unge
skal få en god introduksjon til arbeidslivet. En viktig del
av dette er at de gjør seg kjent med sine rettigheter og
arbeidsgiveres forventninger til dem som ansatte.
I 2012 gjennomførte vi en undersøkelse, «Ungdom og arbeidsliv», hvor vi spurte et utvalg norske personalsjefer og ungdom
mellom 15 og 25 år om kunnskap og holdninger til arbeidslivet.
Undersøkelsene viser at ungdom er opptatt av arbeidsmiljø, og
av hvordan de blir behandlet på jobb. Det er også McDonald’s
som arbeidsgiver. Vi mener at alle medarbeidere, unge som
gamle, skal ha forutsigbare og gode arbeidsforhold, i tråd med
de beste prinsipper i norsk arbeidsliv. Det ligger et særlig ansvar
på arbeidsgivere å gi ungdom en god introduksjon til arbeidslivet.

Arbeidslyst og motvivasjon
Motivasjonen for å arbeide er tilstede, og det er helt avgjørende
å gi ungdom en god start på karrieren. En arbeidsplass med et
godt arbeidsmiljø, dyktig ledelse og muligheter for de ansatte til å
gjøre karriere, gir også gode resultater for bedriften. Tidligere har
mange snakket om dårlige holdninger blant yngre arbeidstakere.
Vi i McDonald’s er opptatt av å slå tilbake på myten om at ungdom er late og har dårlig arbeidsmoral. Vår erfaring er at ungdom
er høyt motiverte for å jobbe og har god arbeidsmoral. Vi mener
at det er arbeidsgiveres ansvar å tilrettelegge for at ungdom blir
godt mottatt.

Gratulerer med
30-års jubileet!
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Drømmejobben
Vi har et ansvar som den første arbeidsgiveren for
mange unge. Et ansvar for å gi unge arbeidstakere
en god opplevelse i arbeidslivet og sørge for at de
kjenner sine rettigheter og plikter. Vi har også et

ansvar for å la våre ansatte utvikle evner og tilegne
seg e
 rfaringer som er nyttige videre i arbeidslivet.

Vårt ansvar bevisst
Vi tar dette ansvaret hver dag i våre restauranter. Nå har vi også tatt steget
videre, og ønsker å støtte opp under dette arbeidet også utenfor våre egne
rekker.

Gjennom
•

•
•

en egen applikasjon på Facebook har vi samlet nyttig informasjon, inspirasjon og en rekke spørsmål og svar som skal gjøre det enkelt for
font: naiv fat
unge å finne svar på det de lurer på
mediene taler vi de unges sak, og viser fram ungdom med sterk
stå-på-vilje og arbeidslyst.
utdanningsmesser møter vi unge der de er, og deler ut hefter med nyttig informasjon om jobbsøkerprosessen.

Vi vet at mange ungdommer har lite kunnskap om arbeidslivet og hvordan
man skaffer seg en jobb, og håper at dette er et nyttig bidrag til å øke
kunnskapen og forståelsen for hva det vil si å ha en jobb, og hvordan
denne erfaringen kan hjelpe dem videre på vei til sin drømmejobb!

TIPS

PRAKTISK HJELP

INSPIRASJON

For deg som er ung og ute etter jobb
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“Helt Sjef”
I august 2013 lanserte ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og fag- og
interesseorganisasjonen Lederne arbeidslivsprisen «Helt sjef». Målet
med prisen var å hylle ungdommens lederevner og stå-på-vilje. En fag
jury bestående av bl.a. juryleder Shahzad Rana, tidligere arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm og rapperen Kaveh fikk oppgaven med å finne ungdom
som viser lederskap og initiativ utover det vanlige.

- Næringslivet og det offentlige, med foreldregenerasjonen
i spissen, må ta sin del av ansvaret og legge til rette for at
dagens ungdom får praktisert ledelse tidlig. Ungdom vil, men
må slippes til, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i fag- og
interesseorganisasjonen Lederne.
Helt sjef ble satt i gang for å vise at ungdom er bedre enn sitt
rykte. Ifølge en undersøkelse Norstat gjennomførte på vegne
av kampanjen i 2013 sa 43 prosent av Norges befolkning at
ungdom i dag er latere enn før. Initiativtakernes erfaring er 
at ungdom var det motsatte. Deres inntrykk er tvert om. Ungdom i dag står på, er arbeidsvillige og yter maks for arbeids
givere som gir dem en sjanse.
- Skal ungdom lykkes i arbeidslivet må de løftes frem, sier
Kathrine Moe, senior kommunikasjonsrådgiver i McDonald’s
Norge AS.
Helt sjef-prisen tar ungdom på alvor og viser hvordan ungdom
bidrar positivt til samfunnet og arbeidslivet. Prisen har så langt
blitt utdelt to ganger til to dyktige vinnere, og det er totalt blitt
nominert 700 ungdommer til prisen.

Premien i Helt sjef er 10.000 kroner, en inspirasjonsreise og
ett års oppfølging av den anerkjente ledercoachen Alf Inge
Stiansen. Prisen skal øke interessen for lederskap blant unge
basert på norske verdier og inspirere ungdom til å skape seg
en karriere.

• En arbeidslivs- og inspirasjonspris for ungdom
• Deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år som er et 		
inspirerende og initiativrikt lederemne.
• Ble arrangert for andre gang i 2014. Totalt har over 700 		
ungdommer fra hele Norge blitt nominert.
• Ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og fag- og interes		
seorganisasjonen Lederne står bak.
• I 2013 var det Kim Røbergshagen en 24-årig bakegründer
fra Dokka som vant Helt sjef-prisen. I 2014 vant Preben 		
Moen, hotelldirektør ved Gloppen Hotell.
• Prisen skal øke interessen for lederskap blant unge basert
på norske verdier og inspirere ungdom til å skape seg en
karriere

I 2013 stakk Landsbybakern fra Dokka, Kim Aleksander
Larsen Røbergshagen, av med prisen, mens den i 2014 ble
tildelt Preben Moen, hotelldirektør ved Gloppen Hotell. Begge
vinnerne var utpregede ledertalenter og samtidig veldig gode
forbilder for andre unge.
I 2014 bestod Helt sjef-juryen av tidligere NHO-president
Leif Frode Onarheim, Birgit Skarstein, Simen Staalnacke, Alf
Inge Stiansen og Christina Neergaard. I tillegg til den profilerte
juryen deltok også arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
under kåringen, der Preben Moen gikk til topps.
– Det er flott at det er skapt en arena der ungdom engasjerer
seg i lederskap og arbeidsliv gjennom Helt sjef-prisen, sa
Eriksson den gangen.

*
		
		
		

Kilder: 1. Norstat-undersøkelse gjennomført på vegne av «Helt Sjef»
august 2013, blant et representativt utvalg av Norges befolkning.
2. «Ungdom og arbeid 2012». Rapport basert på undersøkelser
gjennomført av Norstat på vegne av McDonald’s Norge AS i mars 		
2012, blant 20 norske personalsjefer og 700 ungdommer mellom
15 og 25 år.
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Kompetanseutvikling
En stor andel av McDonald’s restaurantsjefer,
franchise

takere og ledere i selskapet, startet sin
karriere som restaurantmedarbeider - som crew

i kassen, på kjøkkenet, eller ute i restauranten. I
McDonald’s jobbes det aktivt for å gi alle like m
 uligheter,
og det er evnen til å yte god service, være en lagspiller,
vise initiativ og ta ansvar, som er viktige egenskaper.
Knapt noen norsk servicebedrift bruker så mye ressurser på intern opp
læring og kompetanseutvikling av sine medarbeidere som McDonald’s.
Alle medarbeidere gis muligheten til å videreutdanne seg til nye oppgaver i o
 rganisasjonen. Det man lærer om kundebehandling, samarbeid,
service og ansvar som medarbeider, vil man ha nytte av gjennom hele
yrkeslivet. A
 vansement på karrierestigen, betyr lederansvar for andre med
arbeidere. McDonald’s utdanningstilbud forbereder medarbeiderne på de
utfordringene som følger med økt ansvar, og gir dem verktøy til å takle
disse.

Variert utdanning gir resultater
Videreutdanningen består av praktiske og teoretiske oppgaver, kurs og
eksamener. På hovedkontoret i Oslo er det et eget, moderne opplæringssenter. Ved å følge kursprogrammene, kvalifiserer man seg for neste trinn
på karriere-stigen. Det er også samarbeid over landegrensene om kursing
og videreutdanning.
McDonald’s tilbyr mange kurs for ansatte hvert år. Alt i fra de første
kursene når man begynner å jobbe på restaurant, til avanserte utdanninger
for de som har ambisjoner om å bli restaurantsjef og drive en restaurant.
McDonald’s kurs fokuserer blant annet på service, kvalitet, lederskap,

kommunikasjon, markedsføring og økonomi. Nedenfor er
lederskapskursene i Norge.

Basic Shift
Management
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SAMMEN KAN VI GJØRE EN FORSKJELL.
Vi vet at et av de største problemene i samfunnet i dag er overvekt.
Som drikkevareprodusent ønsker vi å være en del av løsningen.
Vi tror at valgmuligheter, innovasjon, informasjon og fysisk aktivitet kan bidra positivt.
For å få et sunt og godt lokalsamfunn må alle samarbeide.
I Coca-Cola er vi klare til å gjøre vår del av arbeidet.
Alle kalorier teller.

www.coke.no/samarbeid

Norge
¶&RFD&ROD·WKHGHVLJQRIWKH¶&RFD&ROD·FRQWRXUERWWOHDQGWKHG\QDPLFULEERQGHYLFHDUHUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI7KH&RFD&ROD&RPSDQ\7KH&RFD&ROD&RPSDQ\

En god start på dagen!
Høsten 2013 lanserte McDonald’s frokost i Norge, med en helt ny meny
bestående utelukkende av frokostprodukter. Mellom kl. 07.00-09.30
serveres frokost på 50 av 74 restauranter, produkter som er tilpasset e
 nhver
smak tidlig på morgenen. Fra de ikoniske McDonald’s frokostproduktene
Egg McMuffin og Hash Brown til mer lokale produkter som havregrøt. Egg
McMuffin er selvfølgelig laget med ferske, norske egg fra Prior, kjøtt og
skinke levert av Nortura og juice og melk produsert av Tine.
Frokost på McDonald’s er noe helt nytt for våre gjester. Det er veldig
hyggelig å se så mange morgenfriske gjester inne hos oss for å få en god
start på dagen, og flere håper vi at det blir.

Vel møtt, frokosten er servert fra 07.00!
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Miljø
Forskningen rundt påvirkningen på miljøet har kommet langt de siste
tiårene. McDonald’s er en stor aktør og har dermed et stort ansvar og
mange muligheter til å påvirke miljøarbeidet i markedet og blant leveran
dørene. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen i alle
aktiviteter og driftsprosesser, gjennom hele systemet fra jord til bord.
Hvert år utarbeides det nye mål for hvordan vi både internasjonalt og
nasjonalt skal jobbe med å spare miljøet og redusere klimagassutslippene.
Målet for Europa er å redusere utslippene med 20% innen 2020.

Noen eksempler på miljøtiltak som allerede gjennomføres i McDonald’s er:
•
		
•
		
•
•
		
•
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Søppelsortering og testing av ulike typer
utstyr som komposteringsmaskin
Redusere bruk av ikke-fornybare materialer,
kjemikalier, vann og energi
Tiltak for å minimalisere avfallsmengde og transport
Redusere strømforbruk gjennom økt fokus på effektiv 		
anvendelse av utstyr og teknologi
Gjenvinne frityroljen og mat til biodiesel

•
		
•
		
•
		
•
		

Installering av tradisjonelle ladere og hurtigladestasjoner for el-biler ved restaurantene
Sette fokus på miljø gjennom deltagelse i
WWFs Earth Hour
Lokale ryddedugnader som for eksempel
Ruskenaksjonen i Oslo
Internt engasjement; informasjon og tiltak om
viktigheten av å verne om miljøet

Investeringen i en
McDonald’s-franchise
har ikke bare vært
lønnsom, men det gir
meg mulighet til å jobbe
med flotte mennesker og
gode muligheter for
videre ekspansjon.
Anders Spiten

McDonald’s søker
franchisetakere
Hele 80 prosent av våre restauranter
drives av franchisetakere. Én av disse er
Anders Spiten, som driver fem restauranter
i Vestfold og Telemark og har nesten 200
ansatte.
Han trives godt med å ha ansvaret for å
drifte lønnsomme restauranter som gir
god avkastning, og han setter stor pris på
utviklingsmulighetene rollen gir.

Nå søker McDonald’s flere franchisetakere. Som
franchisetaker eier du din egen restaurant, men
har et sterkt nettverk med fagpersoner og støtte
i ryggen!
Har du høy integritet, økonomisk innsikt, sterke
lederegenskaper, og erfaring med personalledelse
og kommunikasjon?
Da håper vi du vil bli med på laget!
Les mer om hvordan du kan bli
franchisetaker på: www.mcdonalds.no

McDonald’s er Norges største restaurantkjede med 76 restauranter
og en omsetning på 1,4 milliarder
kroner. Selskapet er en av Norges
største arbeidsplasser for unge og
har ca. 2.000 ansatte.
McDonald’s Europa er den ledende
restaurantkjeden i regionen med mer
enn 7400 restauranter som hver dag
serverer mat til 15 millioner gjester.
Over 70 prosent av McDonald’s
restauranter i Europa er eid og
drevet av lokale franchisetakere.

Modernisering av McDonald’s
De siste årene har McDonald’s Norge AS og
franchisetakerne investert betydelig i en oppussing
som har løftet kvalitetsopplevelsen til kundene, og
McDonald’s-restaurantene har gjenoppstått i en mer
moderne drakt.
McDonald’s Norge AS har sammen med franchisetakerne så langt investert
ca. 300 millioner kroner i oppgradering av interiør og eksteriør. Denne
jobben vil fortsette i fremtiden for å møte behovet for økt kapasitet og nye
serviceplattformer. McDonald’s i Norge er hele tiden på utkikk etter steder
der de kan åpne nye restauranter og har et ønske om å vokse i fremtiden.
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Matsikkerhet
Vi tilbyr mat av høy kvalitet, bruker de beste
råvarene, arbeider med leverandører vi s toler
på, og sørger for at den høye kvalitets
standarden overholdes. Derfor jobber vi tett
med gode leverandører.
McDonald’s har et eget standardsystem for kvalitetssikring
gjennom hele leverandørkjeden. Dette er kalt McDonald’s
Agricultural Assurance Program (MAAP) og er et rammeverk
av standarder for å fremme matsikkerhet, kvalitet, miljømessig
bærekraftige og etiske metoder for landbruksproduksjon av
råvarene. Det er en Europeisk standard som er lik for alle land,
som garanterer høy matsikkerhet og kvalitet.

Med sikkerhet som grunnmur
McDonald’s jobber kontinuerlig og dedikert for å ivareta en
optimal matsikkerhet i restaurantene. Kvalitet og renslighet er
selve bærebjelken når det gjelder sikker og velsmakende mat
samt ivareta de gode rutinene hos våre leverandører. Vi har
strenger rutiner og prosedyrer for hvordan maten skal håndteres og tilberedes i restaurantene. De ansatte får god opp
læring fra dag én og følges nøye opp. Et omfattende system
for kontroll og overvåkning sørger for at feil oppdages. Kontroll
rutinene sikrer en optimalprosess på varebehandlingen, noen
av disse rutinene er i forbindelse med varemottak, lagring i
fryser eller kjøler, holdbarhet, frityr og grill, varmeskap, shakemaskin, generelt vedlikehold, skadedyr
kontroll og avfalls
håndtering.
Vår ambisjon er å være åpne overfor våre kunder og jobbe
aktivt med å holde menyen vår oppdatert og tilpasset i forhold
til informasjon om næringsinnhold og allergener. Denne
informasjonen finnes bak på brettunderlagene i restauranten,
på vår hjemmeside og på mobilapplikasjonen.

Vi lager MacFries fra Nordens første
Flagship Farm – Minne gård, Minnesund

www.findusfoodservice.no

Vi gratulerer McDonald`s
med 30 års jubileum
i Norge.
Nordea er totalleverandør
av finansielle tjenester!

Gjør det mulig

Gratulerer
med
30-års
jubileet!
Gratulerer med 30-års jubileet!
Nortura takker for det gode samarbeidet vi har med
McDonald’s
i Norge
og gode
ser frem
til fortsettelsen
hvor
Nortura takker
for det
samarbeidet
vi har med
vi sammen iløfter
bonden,
mattrygghet
McDonald’s
Norgeden
og norske
ser frem
til fortsettelsen
hvor
og
produktkvalitet
til
nye
høyder.
vi sammen løfter den norske bonden, mattrygghet og
kjøttkvalitet til nye høyder.

• Concept: JS Media Tools A/S • 100316 • www.jsnorge.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100255 • www.jsnorge.no

www.mcdonalds.no

