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Winkelmanager Mara: "Bij Domino’s zijn we er
voor elkaar en vieren we successen"
Nadat Mara Elling (28) in 2016 startte met haar bijbaan bij Domino’s, groeide ze al snel door

van pizzamaker naar leidinggevende in de winkel. Toen tijdens haar afstudeerstage op het

hoofdkantoor gevraagd werd of ze winkelmanager van een nieuwe winkel wilde worden,

greep ze deze kans met beide handen aan. Ze vertelt hoe zij werken bij Domino’s ervaart en

hoe ze begin dit jaar de snelste pizzamaker van Nederland werd.
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Werken met een vriendenteam

Het meest bijzondere aan werken bij Domino’s vindt Mara de vriendschappen die ze hieraan

overgehouden heeft: ‘’Het maakt niet uit in welke winkel je komt en hoe verschillend

werknemers zijn: je ziet vriendschappen ontstaan op de werkvloer. Iedereen kan en mag

zichzelf zijn. Ook al zijn collega’s totaal verschillend: samen hard werken en plezier maken

verbindt. Mijn collega’s zijn vrienden geworden waar ik regelmatig mee uit eten of naar een

feestje ga.’’

https://www.dominos.nl/nieuws/images/471076


Dit is iets dat Mara ook terugziet bij de nieuwe generatie in de winkel. Doordat mensen het

gevoel hebben met vrienden te werken en vooral ook heel veel plezier hebben op de werkvloer,

willen ze bij Domino’s blijven werken.

Mara: ‘’Er worden niet alleen nieuwe vrienden gemaakt op het werk, maar door het

enthousiasme van bijvoorbeeld één collega komen er ook complete vriendengroepen bij ons

werken. Zo heb ik een halve hockeyclub in mijn winkel rondlopen. Ze sporten én werken

samen. We zijn dan ook flexibel in het werkrooster. Collega’s geven per week aan wanneer ze

kunnen werken, zodat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze zich waar op focussen.’’

Iedereen is gelijk

Binnen Domino’s ervaart Mara veel gelijkheid. Dit geeft ze haar team ook mee: iedereen kan

zichzelf zijn en op een respectvolle manier zijn of haar mening delen. Alleen dan kunnen

mensen groeien. Van hiërarchie is geen sprake. Dit merkt ze zowel in haar winkel, als in de rest

van de organisatie.

Mara: ‘’Iedereen die voor Domino’s werkt, heeft liefde voor het bedrijf en is bereid om er te

staan wanneer dit nodig is. Dat zie ik terug in de winkel, maar ook wanneer ik zelf een

voorstel heb dat ik wil delen in de organisatie. Domino’s is een franchiseorganisatie waarbij

veel winkels beheerd worden door lokale ondernemers, maar toch doen we het allemaal

samen. We zijn er voor elkaar wanneer dat nodig is en vieren samen successen.’’

Anderen dezelfde kansen bieden

Mara is ervan overtuigd dat je ver kunt komen, als je jouw ambities maar uitspreekt. Toen ze

begon bij Domino’s als pizzamaker inspireerden twee collega’s in haar winkel haar enorm: ‘’Ik

wist gelijk: ik wil ook zover komen als hen. Dit sprak ik uit en vervolgens bewandelde ik al

snel hetzelfde pad.’’

Deze visie wil ze haar werknemers in de winkel ook meegeven: ‘’Ik wil vooral laten zien hoe

leuk het is en hoe je vanuit een bijbaan verder kunt groeien binnen Domino’s. De collega’s in

de winkel krijgen veel vrijheid en vertrouwen en ik stimuleer ze om hun wensen uit te spreken

zodat ik met ze mee kan denken. Mijn focus ligt op de groei van mijn mensen.’’

Snelste pizzamaker van Nederland

Een uitdaging die nog op de bucketlist van Mara stond, was het winnen van de jaarlijkse contest

tot snelste pizzamaker van Nederland. Dat is haar in 2023 gelukt: ze maakte drie large pizza’s

(Pepperoni, Funghi en Margaritha) in slechts 1 minuut en 20 seconden.



OVER DOMINO'S

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 350 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.

Mara: ‘’Ondanks de competitie tussen mij en andere collega’s, merk je dat winnen ook hier niet

het belangrijkste is. Iedereen gunde het elkaar: de support van alle Domino’s collega’s om me

heen deed zoveel goed.’’

Ook werken voor Domino's? Bekijk hier de openstaande vacatures.
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