
 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 
 
Относно работата 
 
Работата в „И Си Дръмонд“ (EC Drummond) е предизвикателна, но забавна и 
възнаграждаваща в същото време. Тъй като винаги се изисква работа в екип, 
персоналът често се сприятелява за цял живот. Също така ще имате възможност да 
работите с много хора от други страни и култури. 
 
Ще трябва да сте гъвкави по отношение на своето работно време, тъй като може да се 
наложи да работите рано сутрин и късно вечер; това не е обикновена работа от 9 до 
17 часа. 
 
Предсезонната работа (януари, февруари и март) включва подготовката на полетата 
за реколтата от ягоди. Всеки аспект на длъжността се извършва на открито на полето, 
а от персонала се изисква да работи при всички атмосферни условия. Типичните 
работни задължения включват поставяне на полиетилен и обръчи по ягодовите 
полета, изграждане на тунели, подрязване на ягодови растения. 
 
Работата по реколтата включва работа като екип за отделяне и сортиране на 
картофите. 
 
Както предсезонната работа, така и работата по реколтата изискват физическо 
здраво лице, способно да се навежда, да върви, да вдига и работи в екип, за да се 
гарантира, че работата е извършена ефикасно и на висок стандарт. На някои 
служители ще бъде разпределена работа по обектите, преди да пристигнат във 
фермата, а други ще имат възможност да посочат при инструктажа къде биха желали 
да работят. 
 
Работата в пакетажния цех включва задължения като измиване, сортиране и 
опаковане. Персоналът ще бъде разпределен в конкретна част и ще бъде обучен в 
конкретни задачи. По време на пиковия сезон пакетажният цех ще работи до 12-14 
часа на ден в разгара на сезона. Отново, за тази работа ще се изисква физически 
здрав човек. 
 
Разпределението на областите и задачите ще се осъществи при първия инструктаж, 
затова имайте готовност да работите както в пакетажния цех, така и на полето. 
 
Когато започнете в „И Си Дръмонд“, моля, уверете се, че ще ни информирате за 
предишните си работни позиции / умения, така че да можем да ги съчетаем с 
работата, която ще Ви бъде възложена. 
 
Трудово възнаграждение и работно време 
  
Обикновено от Вас ще се изисква да работите пет или шест дни в седмицата. Целта 
ни е да разпределим между 40-48 часа на седмица на човек, но това ще бъде 
зависимо от времето и реколтата. Почасовата ставка за служителите е в съответствие 
с националната минимална работна заплата. 
 



 

Ще Ви се заплаща всяка седмица за минал период (в петък), директно по банковата 
Ви сметка или по карта Barclaycard или по карта OnePay (предлагат се и други), които 
можем да Ви помогнем да получите. 
 
Трябва да имате активен имейл адрес, тъй като на този електронен адрес ще 
изпращаме фишове за заплати, формуляр P60 и важна информация.  
 
Възможности за обучение и развитие  
 
Инструктажът ще се проведе при пристигането във фермата; ще получите 
информация, като например за разпоредбите относно здравословни и безопасни 
условия на труд, правилата в къмпинга и съвети как да постигнете успехи в работата 
си. 
 
През първия ден заедно с Вас ще работи супервайзър, за да Ви покаже как да 
изпълнявате длъжността си. Ако сте нови за вида работа, тогава ще се осигуряват 
постоянни указания за разумен период от време след пристигането Ви, за да Ви се 
помогне да бъдете възможно най-ефективни в своята работа. 
  
Възможностите за повишаване в длъжност могат да бъдат предлагани на тези, които 
показват способности, сръчност и добри комуникативни умения. Ние разчитаме на Вас 
да общувате с нас по отношение на всички области във фермата, в които може да сте 
заинтересовани да работите, тъй като тогава, ако можем, ще направим всичко 
възможно, за да съчетаем Вашите изисквания с длъжностите, които бихте искали да 
вършите. 
 
Настаняване 
 
Във ферми „И Си Дръмонд“ се предлага настаняване на обекта; работниците ще 
бъдат разпределени в стая в мобилен дом. Всеки мобилен дом ще бъде делен с до 4 
души, въпреки че може да се наложи да увеличим цифрата на 6, ако увеличим броя на 
работниците. Мобилните домове се състоят от всекидневна, баня и 2, 3 или 4 спални. 
Предлагат се мебели, включително: маси, столове, готварска печка, хладилник и 
отоплителни уреди. Въпреки това, от Вас се изисква да си набавите свои прибори за 
готвене и хранене, както и спално бельо. 
 
Ако решите да отседнете извън обекта, ще трябва сами да организирате пътуването 
си до работа. 
Ще бъдете таксувани минимална сума на седмица за настаняване, но бутилките с газ 
и електричеството са безплатни. 
 
Удобства, които се предлагат в обекта 
 
Има редица съоръжения за отдих, които персоналът може да ползва, като футбол, 
тенис на маса, билярдни и телевизионни стаи. Wi-Fi интернет се предлага и в стаите 
за социални услуги и по къмпингите. 
 
Ка ще Ви подпомагаме докато сте тук  
 



 

Ако трябва да посетите лекар, зъболекар или болницата по време на престоя си в „И 
Си Дръмонд“, ние ще Ви помогнем с насрочването на час и ще Ви закараме до там. 
 
През годината ще имаме и няколко социални събития (барбекюта), за да отпразнуваме 
усилената работа на нашия персонал. Също така насърчаваме всички да участват в 
нашите организирани спортни турнири. 
 
Ако имате някакви проблеми, свързани с работата, супервайзърите по реколтата или 
пакетажния цех ще Ви помогнат. Ние винаги приветстваме коментари от нашите 
служители и имаме различни кутии за предложения, които ни дават възможност да 
подобрим съоръженията за нашия персонал из къмпингите. 
 

 
Какво трябва да донеса със себе си? 
 
•Топъл спален чувал и възглавници (не се предлагат спални комплекти)  
•Хавлия и несесер за тоалетни принадлежности  
•Паспорт/лична карта 
•Пари (препоръчваме минимум £150 до £200)  
•Данни за лице за връзка при спешен случай  
•Шофьорска книжка включително Удостоверение за професионална 
компетентност (CPC), ако желаете да шофирате микробус  
•Други сертификати / лицензи: например за подемна количка, телескопичен 
товарач или първа помощ  
•Подходящи обувки и облекло за британското време – препоръчват се също 
здрави обувки и водоустойчиви дрехи.  
•Можете да донесете неща, които да придадат на караваната/ спалнята 
домашен уют, като например снимки на приятели и роднини, постери и т.н.  
•Лаптопи*  
 
* Моля, имайте предвид, че Вашите ценности са Ваша лична отговорност; ние 
Ви препоръчваме да ги застраховате. 

Как да стигнете до фермата 
The Homme, Hom Green, Ross-on-Wye, Herefordshire HR9 7TF.  Телефон за връзка +44 
(0) 7968 514618 (през работно време 07:30- 18:30) 

Разстояние до „Дъ Хом“ 

● С автомобил 
Отбивката на магистрала M50– 4,4 мили (7,1 км) 

● С влак  
Най-близката спирка е Херефорд – 13 мили (20,8 км) 

Спирка Глостър – 15,4 мили (24,8 км) 

● По въздух 
Лондон Хийтроу – 118,4 мили (166 км) 

Летище Бирмингам – 45 мили (72 км) 



 

Летище Бристол – 40 мили (64 км) 

Летище Кардиф – 42 мили (67 км) 

 
 


