
 19 september 2022, 09:00 (CEST)

Stephanie (22): Ik zie mezelf wel tot mijn
pensioen bij Domino's werken
Stephanie Perdok werkt al bijna een derde deel van haar leven bij Domino's. Waar haar

loopbaan ooit begon met een bijbaan als pizzamaker, is ze inmiddels manager van twee

winkels in Assen. Stephanie vertelt meer over haar loopbaan binnen Domino’s en hoe zij haar

geluk haalt uit haar werk.
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Van pizzamaker tot winkelmanager
Het doorgroeien van de functie van pizzamaker naar winkelmanager verliep voor Stephanie

heel natuurlijk. Zij vertelt: ‘’Ik werkte ongeveer twee jaar als pizzamaker in de winkel, toen ik

aangaf dat ik de ambitie had om leiding te geven. De franchisenemer van de winkel hielp me

de juiste skills ontwikkelen en voor ik het wist gaf ik leiding aan het team in de winkel.’’
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OVER DOMINO'S

Even twijfelde Stephanie over het vervolg van haar carrière binnen Domino’s: ‘’Het leek me ook

gaaf om bij de politie te gaan werken. Maar juist omdat ik zoveel verschillende functies

interessant vind, is een carrière bij Domino’s voor me weggelegd. Ik krijg in mijn huidige

functie veel mee van hoe franchisen werkt en hoe het er bij Domino’s op het hoofdkantoor aan

toe gaat. Het is een enorm mooi bedrijf en er zijn zoveel toffe functies. Ik zou eigenlijk alles

nog wel een keer willen proberen. Ik zie mezelf wel tot mijn pensioen bij Domino’s werken.’’

Werken met vrienden
Bij Domino’s heeft Stephanie zich kunnen ontwikkelen tot wie ze nu is. Stephanie: ‘’Veel van

mijn karaktereigenschappen passen ook echt bij het bedrijf. Ik ben zelfverzekerd en sta sterk

in mijn schoenen. Dat ik vanaf dag één helemaal mezelf kon zijn op de werkvloer, heeft me

geholpen te komen waar ik nu ben.’’

Naast helemaal jezelf kunnen zijn, is ook het creatief bezig zijn en werken met vrienden voor

Stephanie erg belangrijk. Ze vertelt: ‘’Wat ik zo leuk vind, is het werken met jongeren. De

mensen die komen werken in onze winkels, kan ik vanuit mijn eigen ervaringen helpen. Ik

hoop dat zij ook gaan doorgroeien zoals ik zelf heb gedaan en probeer ze hierin te stimuleren.

Door de fijne sfeer in de winkels, worden collega’s ook snel vrienden met elkaar. En werken

met vrienden, voelt eigenlijk helemaal niet als werken!’’

Meer dan een manager
Stephanie: ‘’Ik wil meer zijn dan degene die de boel aanstuurt in de winkel. De band met het

team is voor mij heel belangrijk. Veel mensen werken bij Domino’s als bijbaan en ik vind het

belangrijk dat ze met plezier naar hun werk gaan. Is het druk, dan knallen we met zijn allen

en hebben we het naar ons zin. De collega’s in het team moeten het ook leuk vinden om aan me

te vertellen hoe hun weekend is geweest, in plaats van dat we alleen over werk gerelateerde

zaken praten.’’

Het belangrijkste advies van Stephanie voor ambitieuze werknemers?

‘’Wees altijd jezelf en wees open over je dromen en ambities. Het maakt niet uit hoe jong of oud

je bent, als je ergens wil komen binnen Domino’s: spreek het uit en het is mogelijk.’’



Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

Domino’s heeft wereldwijd ruim 18.000 vestigingen in meer dan 89 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in
Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels meer dan 330 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het
grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 24 miljoen absoluut
verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006
deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master
franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Singapore, Cambodja,
Maleisie, Frankrijk, Japan, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga
naar www.dominos.nl.
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