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Informacja dla rabotników sezonowych

Witamy was serdecznie na naszej stronie internetowej!
Poszukujemy pracowników sezonowych od kwietnia do końca czerwca do zbiorów szparagów i
truskawek.
Jeśli jesteś zainteresowany i cieszysz się pracą rolniczą, to czekamy na Twoje podanie o pracę.
Wspólnie z Tobą chcielibyśmy stworzyć gotowy do pracy i sprawny zespół.
Tutaj znajdziesz informacje na temat możliwości zatrudnienia, warunków pracy i zakwaterowania
podczas żniw.
Zatrudniamy przeważnie gospodyń domowych, uczniów, emerytów i studentów, którzy nie
są bezrobotni ani są zatrudnieni na stałe!
Możliwości zatrudnienia / warunki pracy
Stawka godzinowa 9,35 €.
Zaliczki są możliwe w każdym czasie prosimy tylko o uprzednie uzgodnienie.
Przy dobrej jakości i wydajności dostępne są nawet premie i dopłaty.
Dzięki długiemu sezonu potencjał zarobkowy jest bardzo dobry.
W zależności od przebiegu zbiorów i warunków pogodowych praca jest wykonywana 6 dni w
tygodniu, 6 do 10 godzin dziennie. Prace rozpoczynają się o godzinie 6.00. Aby zapewnić
dokładne rejestrowanie czasu pracy, każdy pracownik otrzymuje kartę kontrolną. Do pracy
pracownicy są przewożeni małymi autobusami i ponownie zabierani. Dostępne są narzędzia
pomocnicze i rękawice do zbioru. Niedoświadczeni pracownicy będą oczywiście odpowiednio
przeszkoleni w swoim ojczystym języku. Mobilne toalety są dostępne na polach. Każdy pracownik
ze szparagów czy z truskawek ma kierownika grupy, który opiekuje się pracownikami i jest osobą
kontaktową dla wszystkich pytań i problemów.
Codziennie podawany jest gorący posiłek (obiad) i woda mineralna. Każdy pracownik jest
ubezpieczony.
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Aby móg przybyć na mejsce beztrosko, bilety autobusowe są z góry opłacane przez nas, płacisz
je od pierwszego zarobku. Zarobki są zwykle przekazywane co miesiąc na konto, a wydruki
zarobków wydawane są każdemu pracownikowi w kopiertach.
W przypadku pytań lub problemów nasz team jest do Twojej dyspozycji!

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie, posiłki i prywatne ubezpieczenie zdrowotne kosztują 8,50 EUR dziennie.
Nasze pokoje są wyposażone kuchnią i pralką. Sale telewizyjne są również dostępne. Załoga jest
przewidzialna dla 2-4 osób. Jest dużo prysznic i toalety. Pościel i naczynia są rozdawane
każdemu pracownikowi.
Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami. Sklepy są na miejscu.
Zdjęsia:
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