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Domino's opent eerste winkel in Bree
Donderdag 16 december opent Domino’s de deuren van haar nieuwe winkel in

Bree onder leiding van Necmettin Efe. De nieuwe winkel is gevestigd aan

Kloosterstraat 3 en richt zich op het bezorgen en afhalen van pizza’s en diverse

bijgerechten.

Derde winkel voor franchisenemer Necmettin

Necmettin is er trots op zijn derde winkel te openen in Bree. ‘’Nadat ik in 2019 ben begonnen

met werken bij Domino’s als franchisenemer, opende ik in 2019 mijn eerste winkel in Beringen.

Ik ben er trots op nu ook in Bree een Domino’s vestiging te openen.'

Wat hem heel erg aantrekt bij Domino’s zijn de werknemers, iedereen is gemotiveerd, gedreven

en dynamisch. Voor hem is dan ook een goede sfeer onder zijn eigen personeel heel erg

belangrijk. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen en plezier hebben in de job die hij/zij doet.

Necmettin kijkt ernaar uit om inwoners van Bree kennis te laten maken met het uitgebreide

assortiment van Domino’s. Welke pizza hij nieuwe klanten adviseert als eerste te proeven? Dat

is de Pizza Margherita. Deze pizza vind Necmettin ‘simpel, maar oh zo lekker’.

⏲

http://www.dominos.be/nieuws


100% verse pizza’s

https://www.dominos.be/nieuws/images/411021


Alle pizza’s bij Domino’s worden gemaakt van eerlijke en verse ingrediënten. Het deeg is 100%

vers en alle ingrediënten zijn vrij van kunstmatige geur- en kleurstoffen. Met een breed aanbod

aan verschillende ingrediënten, heeft Domino’s een uitgebreid menu met voor ieder wat wils.

Meer weten? Ga naar www.dominos.be/nl/over-dominos/5xbeter

Actie voor Bednet en ClassContact

Bij Domino’s Bree geniet je tijdens Gratis Week tussen 6 december en 12 december van 1+1

pizza bij afhalen en 2+1 bij bezorgen. Daarnaast wordt er in december bij aankoop van 1 cheesy

bread, €2 gedoneerd aan Bednet en ClassContact. Meer informatie is te vinden op:

https://www.dominos.be/nl/aanbiedingen/cheesy-donations

Openingstijden

De winkel is van zondag t/m vrijdag geopend van 11.00-12.00 en op zaterdag van 11.00-23.00.

 

Werken bij Domino’s Bree?

Domino’s Bree zoekt nog pizzamakers en bezorgers om het team te komen versterken. Een baan

bij Domino’s staat garant voor plezier, flexibiliteit en uitstekende doorgroeimogelijkheden.

Meer informatie is te vinden op: https://www.dominosjobs.be/
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