What you need to know Що потрібно знати
Про роботу
Робота в Компанії «EC Drummond»» є складною, але в той же час цікавою та корисною.
Оскільки робота завжди виконується в команді, працівники часто стають друзями на
все життя. Ви також матимете можливість працювати з людьми з інших країн та з
різною культурою.
Вам треба буде підлаштовуватися до робочого часу, оскільки може знадобитися
працювати і рано вранці, і пізно ввечері – це не є звичайною роботою з 9 до 17 годин.
Передсезонний період роботи (січень, лютий і березень) передбачає підготовку полів
до збору врожаю полуниці. Всі роботи виконуються на відкритих майданчиках в полі, і
працівники повинні працювати при будь-яких погодних умовах. Зазвичай,
встановлюється поліетилен та обручі на полуничних полях, облаштовуються галереї,
обрізуються саджанці полуниці.
Під час збору врожаю к оманди працівників займаються перебиранням та сортуванням
картоплі.
Передсезонний період і період збору врожаю вимагають фізичних зусиль від людей,
яким треба буде нагинатися, переходити з місця на місце, підніматися, працювати в
командах і забезпечувати виконання роботи на високому рівні. Деяким працівникам
буде призначатися робота на певних ділянках до їх прибуття на ферму, а інші
матимуть можливість під час прийому вказувати місця, де вони хочуть працювати.
Робота на пакувальних пунктах включає миття, сортування та упаковку продукції.
Працівники будуть розподілятися по певних ділянках і навчатися конкретним діям. У
розпал сезону пакувальний пункт буде працювати по 12-14 годин на день. Знову ж
таки, для виконання цієї роботи потрібні фізично здорові люди.
Розподіл робочих місць і завдань відбуватиметься при оформленні на роботу, тому
треба бути готовим працювати як на пакувальних пунктах, так і в полі.
На початку роботи в Компанії «EC Drummond»» вам треба буде повідомити нам про
ваші попередні робочі місця / навички, щоб ми могли порівняти їх з роботою, яка буде
вам запропонована.
Оплата і робочий час
Зазвичай, працювати необхідно п'ять-шість днів на тиждень. Ми прагнемо кожній
людині надавати від 40 до 48 робочих годин на тиждень, але це також залежить від
погоди і врожаю. Погодинна ставка працівників відповідає національній мінімальній
заробітній платі.
Щотижня (у п'ятницю) вам будуть перераховуватися кошти за минулий період
безпосередньо на ваш банківський рахунок або на картку Barclaycard або OnePay (або
на інші картки), які ми можемо допомогти вам отримати.

Ви повинні мати діючу адресу електронної пошти, оскільки на цю електронну адресу ми
надсилатимемо платіжні повідомлення, P60 (підсумкову довідку платника податків на
кінець року) та іншу важливу інформацію.
Можливості навчання та просування
Введення в курс обов`язків відбувається після прибуття на ферму. Вам буде надана
інформація про санітарно-гігієнічні норми та техніку безпеки, правила перебування у
кемпінгу, а також поради щодо виконання роботи.
У перший день разом з вами буде працювати наглядач, який покаже вам, як треба
виконувати свої обов`язки. Якщо ви не знайомі з такою роботою, то після приїзду вам
буде призначений керівник на певний час для найшвидшого оволодіння робочими
навичками.
На більш відповідальну роботу будуть висуватися ті, хто продемонструє придатність,
здібності та хороші навички спілкування. Ми сподіваємося, що ви розповісте нам про ті
ділянки на фермі, які вас більше цікавлять, а ми зробимо все можливе, щоб
задовольнити ваші бажання щодо роботи, яку б ви хотіли виконувати.
Проживання
Умови проживання можна подивитися на сайті фермерських господарств Компанії «EC
Drummond». Працівникам виділяються кімнати в житлових автофургонах. Кожен
житловий автофургон розрахований на проживання 4 осіб, хоча, можливо, нам
доведеться збільшити до 6 осіб. Автофургон має вітальню, ванну кімнату та 2, 3 або 4
спальні. В ньому є меблі: столи, стільці, плита, холодильник і обігрівачі. Тим не менш,
вам треба буде мати свій посуд для приготування на приймання їжі, а також постільну
білизну.
Якщо ви вирішите проживати поза місцем роботи, вам потрібно буде самому
добиратися на роботу. За проживання з вас буде стягуватися мінімальна сума за
тиждень, але користування газом та електрикою безкоштовне.
Матеріальні засоби для відпочинку на території ферми
На території ферми для персоналу є декілька місць відпочинку та розваг, наприклад,
майданчики для гри в футбол та в настільний теніс, басейн і телевізійні кімнати.
Інтернет (Wi-Fi) є у побутових приміщеннях та навколо кемпінгу.
Яку підтримку ви будете отримувати від нас
Якщо під час перебування в Компанії «EC Drummond» вам треба буде відвідати лікаря,
стоматолога або піти в лікарню, то ми допоможемо вам організувати прийом і відвезти
вас у необхідне місце.
Протягом року ми проводимо декілька культурно-розважальних програм (барбекю) для
відзначення важкої роботи нашого персоналу. Ми також закликаємо всіх брати участь у
наших організованих спортивних турнірах.

Якщо у вас є пов'язані з роботою питання, то на них вам може відповісти керівник
підрозділу збору врожаю або керівник пакувального пункту. Ми завжди радо
приймаємо відгуки наших співробітників і маємо різні пропозиції, які дозволяють
покращити умови наших співробітників у побутових приміщеннях та навколо кемпінгу.
Що потрібно взяти з собою
• Теплий спальний мішок і подушки (постільні речі не надаються)
• Рушник і мішок для прання
• Паспорт / посвідчення особи
• Гроші (ми рекомендуємо мати мінімум 150 фунтів стерлінгів)
• Детальну інформацію про найближчих родичів
• Посвідчення водія, СРС (Сертифікат водія-професіонала), якщо ви бажаєте керувати
мікроавтобусом
• Інші сертифікати / ліцензії: наприклад, сертифікат навантажувача, телемайстра або
санітара
• Взуття та одяг, що підходять до британського клімату - міцне та водостійке взуття.
• Можете взяти з собою речі, до яких ви звикли вдома для обладнання вашого
автофургону / спальні, наприклад, фотографії друзів і родини, плакати тощо.
• Ноутбуки *
* Просимо мати на увазі, що за ваші цінності ми не відповідаємо. Рекомендуємо
оформити страховку.
Як дістатися до Ферми
The Homme, Hom Green, Росс-на-Уай, Херефордшир HR9 7TF.
Тел.: +44 (0) 7968 514618 (протягом робочого часу 07:30 – 18:30)
Відстань до Homme
●

По дорозі
Автомагістраль M50 – 4,4 милі (7,1 км)

●

Поїздом
Найближча станція Херефорд – 13 миль (20,8 км)
Станція Глостер – 15,4 милі (24,8 км)

●

Авіатранспортом
Аеропорт Лондон Хітроу – 118,4 милі (166 км)
Аеропорт Бірмінгем – 45 миль (72 км)
Аеропорт Брістоль – 40 миль (64 км)
Аеропорт Кардіфф – 42 милі (67 км)

