Ce trebuie să știți.
Despre muncă
Munca la EC Drummond este solicitantă, plăcută și profitabilă în același timp. Datorită
faptului că prevede muncă în echipă, personalul își face adesea prieteni pe viață. Veți avea
posibilitatea să lucrați alături de multe persoane care provin din alte țări și care au culturi
diferite.
Va trebui să fiți flexibil, în ceea ce privește programul de muncă, deoarece este posibil să vi
se solicite să lucrați dis de dimineață sau până seara târziu. Acesta nu este un loc obișnuit
de muncă, cu program de la ora nouă dimineața la ora cinci după-amiază.
Munca de pre-sezon ( ianuarie, februarie și martie) presupune pregătirea terenului pentru
recolta de căpșuni. Fiecare treabă pe care o presupune locul de muncă se execută în aer
liber, iar personalului i se cere să lucreze în orice condiții meteorologice. Activitățile tipice
presupun să așezați folie de polietilenă și faceți găuri în aceasta pentru câmpurile de
căpșuni, să faceți galerii și să curățați plantele.
Munca de recoltare presupune lucrul în echipă pentru a alege și a sorta fructele.
Atât munca de pre-sezon cât și cea de recoltare trebuie făcută de către persoane apte din
punct de vedere fizic, capabile să se aplece, să meargă, să ridice și să muncească într-o
echipă pentru a face lucrul la capacitate maximă și la un nivel ridicat. O parte din personal va
trebui să muncească în locuri care li se alocă dinainte de a sosi, iar cealaltă parte va avea
posibilitatea de a alege, la inițiere, unde-și doresc să lucreze.
Munca în Unitatea de ambalare presupune sarcini cum ar fi: spălarea, sortarea și
împachetarea. Persoanele vor fi detașate într-o anumită unitate, apoi li se vor prezenta
sarcinile specifice. În sezonul de vârf, la Unitatea de ambalare se va lucra între 12 și 14 ore
pe zi. Așadar, pentru un astfel de job, este nevoie de persoane apte din punct de vedere
fizic.
Alocarea zonelor și a cerințelor se va face la inițiere, prin urmare, trebuie să fiți pregătit atât
pentru Unitatea de ambalare cât și pentru munca pe câmp.
Când începeți munca la EC Drummond, asigurați-vă că ne relatați despre joburile
dumneavoastră anterioare/abilitățile dumneavoastră, pentru a vă putea încadra la locul cel
mai potrivit pentru dumneavoastră.
Plata și orele de muncă
În mod normal, veți munci între cinci și șase zile pe săptămână. Ne propunem să alocăm
între 40 și 48 de ore pe săptămână, dar asta depinde de condițiile meteorologice și de
recoltă. Tariful orar pentru angajați este în conformitate cu salariul național minim pe
economie.
Veți fi plătit în fiecare săptămână, la data scadentă (vinerea), direct în contul bancar, pe
Cardul Barclay sau pe cardul OnePay (sau pe altele), pe care vă putem ajuta să le obțineți.
Dumneavoastră trebuie să aveți o adresă activă de email, ca să vă putem trimite fluturașii
de salariu, fișa fiscală P60 și alte informații importante.
Formarea și dezvoltarea oportunităților

Inițierea se va face în momentul sosirii la fermă. Vi se vor oferi informații cu privire la
normele de sănătate și de siguranță, regulile taberei și sfaturi pentru a avea succes la locul
de muncă.
Alături de dumneavoastră va lucra în prima zi un supervizor pentru a vă arăta cum să vă
faceți treaba. Dacă nu ați mai făcut niciodată acest fel de activitate, atunci veți fi îndrumat
constant pentru o perioadă de timp de la sosire pentru a vă asista să ajungeți la a vă face
treaba cât mai bine posibil.
Există oportunități de promovare pentru cei care dau dovadă de competențe, aptitudini și
abilități bune de comunicare. Avem încredere că ne veți informa care sunt sectoarele din
fermă, la care ați fi interesat să lucrați. Astfel, dacă putem, vom face tot posibilul să vă lăsăm
să vă exersați abilitățile, în zona în care v-ar plăcea.
Cazarea
Cazarea este disponibilă chiar la fermele EC Drummond, muncitorii vor primi o cameră într-o
rulotă. Fiecare rulotă va fi împărțită cu până la patru persoane, cu toate că este posibil să fie
nevoie să creștem numărul la șase persoane, dacă o să fim mai mulți. Rulotele conțin o
cameră de zi, o baie și două, trei sau patru dormitoare. Mobila este asigurată și include:
mese, scaune, un aragaz, un frigider și radiatoare. Totuși, va trebui să vă folosiți propriile
ustensile de gătit și luat masa, dar și așternuturi de pat.
Dacă vă hotărâți să locuiți în afara amplasamentului, va trebui să vă ocupați singur de
transportul către muncă.
Vi se va percepe o sumă minimă săptămânală pentru cazare, dar gazul și electricitatea sunt
gratuite.
Facilitățile care vă sunt puse la dispoziție
Există o serie de facilități de recreere disponibile în afara amplasamentului, care pot fi
folosite de către personal, cum ar fi terenuri de fotbal, mese de tenis, de biliard și camere cu
televizor. Wireless-ul este disponibil în camerele de relaxare și în cadrul amplasamentului.
Vă vom oferi asistență în perioada în care vă aflați aici
Dacă veți avea nevoie de un consult la medic, la dentist sau la spital, cât timp stați la EC
Drummonds, vă vom ajuta să vă faceți o programare și să vă ducem acolo.
În cursul anului, vom avea o serie de evenimente sociale (grătare), pentru a celebra munca
solicitantă a personalului nostru. Îi vom încura pe toți să participe la competițiile sportive
organizate de noi.
Dacă există și alte chestiuni legate de muncă, supraveghetorii de la Recoltare și de la
Unitatea de ambalare sunt aici pentru a vă ajuta. Suntem întotdeauna deschiși pentru
feedback de la angajații noștri și avem totodată cutii pentru sugestii care ne ajută să
îmbunătățim facilitățile personalului nostru din campus.
Ce trebuie să iau cu mine?
•Sac călduros de dormit și plăpumi (nu se oferă așternuturi de pat)
•Prosoape și produse de igienă personală
•Pașaport/carte de identitate
•Bani (vă recomandăm să vă luați 150£ -200£)
•Informații ale celei mai apropiate rude

•Permis de conducere inclusiv CPC (Codul de procedură Civilă), dacă doriți să
conduceți un minibuz
•Alte certificate/permise: cum ar fi pentru motostivuitor, de supraveghetor sau de
acordare a primului ajutor.
•Încălțăminte adecvată și haine potrivite anotimpului - se recomandă și încălțămintea
solidă și rezistentă la apă.
•Vă puteți aduce lucruri care să împodobească caravana/dormitorul pentru a vă simți
ca acasă, cum ar fi fotografii cu prietenii și familia, postere, etc.
•Laptopuri*
*Vă rugăm să fiți atent, căci lucrurile de valoare sunt propria dumneavoastră
responsabilitate, vă recomandăm să le asigurați.
Cum să ajungi la fermă?
The Homme, Hom Green, Ross-on-Wye, Herefordshire HR9 7TF. Contact +44 (0) 7968
514618 (în timpul programului de lucru 0730- 1830)
Distanța până la The Homme
●

Strada
M50 Autostrada Junction – la 4.4 mile (7,1 km)

●

Cu trenul
Cea mai apropiată stație este Hereford – la 13 mile (20,8 km)
Stația Gloucester – la 15,4 mile (24,8 km)

●

Cu Avionul
Aeroportul Heathrow din Londra – la 118,4 mile (166 km)
Aeroportul Birmingham – la 45 mile (72 km)
Aeroportul Bristol – la 40 mile (64 km)
Aeroportul Cardiff –la 42 mile (67 km)

