Sezónní práce u G's
Celý náš rok je vyplnìn usilovnou prací na farmách a v balírnách. Obdobím nejvìtší aktivity ve
Velké Británii je doba od dubna do øíjna. Bìhem této doby zamìstnáváme na 2500 sezónních
pracovníkù.
Nabízíme doèasná pracovní místa na našich pracovištích Barway a Sandfields. Jedná se o
zemìdìlskou èinnost pøi pìstování, sklizni, balení atd. Sjednáváme smlouvy obvykle na 3 až
11 mìsícù a lze je pøípadnì prodloužit.
A už vyjedete za prací na vlastní pìst nebo se skupinou pøátel, potkáte nové lidi rùzných
národností, budete pracovat u pøedního britského výrobce èerstvých produktù a získáte
zkušenosti s životem v Anglii.
Vìøíme, že se vám u nás bude líbit a že bìhem svého pobytu poznáte, jaké to je být souèástí
úspìšné spoleènosti, k jejímuž úspìchu mùžete svým dílem pøispìt.
POZNÁMKA: Veškeré žádosti o volná pracovní místa u Barway Services Ltd. nejsou spojeny s
žádnými náklady. Bezplatnou žádost o libovolné sezónní pracovní místo mùžete podat pøímo u
Barway Services.
Úspìšní žadatelé obdrží písemné pozvání od spoleènosti Barway Services Ltd.

Struèné údaje
§
65 % sezónních pracovníkù se vrací v další sezónì
§
Sezónní smlouvy v délce 3 až 11 mìsícù
§
Možnost prodloužení smlouvy
§
Pøíležitosti k povýšení
Žádost o práci ani navázání pracovního pomìru nejsou zpoplatnìné
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Práce u G's
Jako zamìstnanec G's Barway Services Ltd. budete mít pøíležitost pracovat u jednoho z pøedních
evropských dodavatelù salátu a zeleniny. Vaše pracovištì bude situované na britských ostrovech
buï ve West Midlands nebo ve východní Anglii.

Který typ práce?

Operátor v poli - jedná se o zemìdìlskou práci venku. Budete sázet a sklízet rùzné druhy salátu
a zeleniny.
Výrobní operátor - jedná se o práci, jejíž souèástí je tøídìní, oøez, štítkování a balení salátu a
zeleniny.
Nabízíme také pracovní místa pro kvalifikovanìjší pracovníky. Jedná se o øízení traktorù a
minibusù, práci s vysokozdvižným vozíkem nebo ostøikovacím zaøízením, mùžete být souèástí
týmu pro kvalitu pøípadnì provádìt dozor èi administrativní práce. Pro tyto pozice získáte další
školení.

Práce a odmìna
Práce
Pracujeme venku za každého poèasí a práce bývá fyzicky nároèná. Naše spoleènost si vyhrazuje
právo mìnit uspoøádání smìn podle objednávek našich zákazníkù. Mùže se stát, že bude
docházet ke zmìnám vašeho rozvrhu smìn, my se však budeme snažit vás na to v maximální
míøe upozoròovat.
Práci budete vykonávat pouze v pøípadì, že nìjaká bude. Práce zahrnuje pøevážnì ruèní sázení,
sbìr a sklizeò salátu a zeleniny, pøi práci se budete hodnì ohýbat, chodit a zvedat bøemena.
Nemùžeme platit èas, po který se nepracuje v dùsledku špatného poèasí, budeme se však snažit,
abyste v takovém pøípadì pracovali na jiném poli/místì.
Pracovní doba se liší podle pracovního zaøazení, jako zamìstnavatel se øídíme ustanoveními
pøedpisù o pracovní dobì. Spoleènost pøedpokládá 6 pracovních dní v týdnu, závisí to však na
poèasí a objednávkách. Zaruèujeme jeden den odpoèinku každých 7 dní (nebo dva dny každých
14 dní). Máte rovnìž právo na pøestávky bìhem smìny.
Odmìna
Veškerá práce je placena v souladu s národními pøedpisy mzdì (7,83 liber na hodinu od dubna
2018). Na vìtšinì pozic jsou pracovníci placeni kusovì: jedná se o systém odmìòování podle
výsledkù. To znamená, že èím více vyprodukujete, tím vìtší plat získáte. Naše kusové sazby se
liší podle klimatických podmínek a pìstovaných plodin. Odmìna se vyplácí týdnì, vždy zpìtnì za
jeden týden, a vyplácí se pøímo na váš bankovní úèet.
Dovolená a nemocenská
Dovolená a nemocenská se øídí britskými pracovními zákony
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Život u G's
Na všech pracovištích máte možnost úèastnit se spoleèenských aktivit, tematických akcí a
výletù po Velké Británii. Ve všech našich ubytovnách pracují správci, kteøí vám mohou
poskytnout pomoc a podporu.
Naše pracovištì jsou situována ve východní Anglii nedaleko univerzitního mìsta Cambridge a
ve West Midlands nedaleko Stratfordu upon Avon.

Naše pracovištì
Východní Anglie
Naše hlavní ubytovna v Barway nedaleko Ely má bar, internetovou kavárnu, plnì vybavenou
tìlocviènu, stolní tenis, kuleèníkové stoly, basketbalová høištì, velkoplošný televizor se satelitním
pøíjmem a vlastní obchod.
West Midlands
Pracovištì se nachází v Luddingtonu nedaleko Stratfordu, který je rodištìm Williama
Shakespeara! Máme internetovou kavárnu, velkou spoleèenskou místnost, kuleèníkové stoly a
prostory pro další sportovní aktivity. Nacházíme se 20 minut chùze od centra Stratfordu, kde
najdete obchody a bary.

Ubytování
Nabízíme ubytování v šesti místech ve východní Anglii a ve West Midlands. Naše ubytovací
prostory mají dobrý standard a odpovídají životnímu styly na ubytovnì. Všechny naše ubytovny
mají prádelny s praèkami a bubnovými sušièkami. Máte také prostory pro vlastní pøípravu jídla.
Východní Anglie
Máme nìkolik druhù ubytování od budov se stálým ubytováním až po buòky, karavany a domky.
V ubytovacích pokojích mùže spát až 6 osob. Ubytovací kapacity jsou sdílené a urèené pro
skupiny jednoho pohlaví. Hygienická zaøízení zahrnují spoleèné sprchy a toalety. Všechny
pokoje jsou vybaveny palandami, stolem a židlemi, lednièkou, konvicí a skøíòkami.
Ve všech ubytovnách si lze pøipravovat vlastní jídla: jsou vybaveny lednièkami, mrazáky,
mikrovlnnými troubami, sporáky a fritovacími hrnci.
West Midlands
Ubytování v této oblasti nabízíme v ubytovacích buòkách a karavanech s kapacitou až 6 osob,
vždy pro skupiny stejného pohlaví. Ubytovací prostory mají omezené možnosti pro vaøení
vlastních jídel, avšak k dispozici je mikrovlnná trouba, konvice a toastovaè. Na místì je k
dispozici pøípravna jídel s velkou prùchozí lednicí a mrazákem. Pokoje jsou rovnìž vybaveny
postelemi, stolky, židlemi a sedacími kouty, skøíòkami a policemi.
Cena ubytování je £49 liber týdnì.

Automaty
Ve všech ubytovnách najdete automaty na nápoje a svaèiny.
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Úspìšní žadatelé
Jakmile podáte online žádost, bude vás prostøednictvím telefonu nebo e-mailu kontaktovat
pracovník personálního oddìlení. Obdržíte nabídku práce s uvedením poèáteèního a koncového
data smlouvy vèetnì nezbytné dokumentace, kterou musíte vyplnit a zaslat zpìt.
Upozoròujeme, že pøíjezd musí vždy probìhnout v nedìli, jinak se mohou vyskytnout problémy s
pøidìlením ubytovacích kapacit. Nezaruèujeme konkrétní pracovní zaøazení ani pracovištì.
Každopádnì se snažíme v maximální míøe uspokojit vaše potøeby, vyhrazujeme si právo na
zmìny.
Pokud pøijmete nabídku práce, mùžete se zaèít balit!

Co si mám s sebou pøivézt?
•

Teplý spací pytel a polštáø

•

Holiny / venkovní obuv (holiny lze zakoupit na místì)

•

Ruèníky

•

Toaletní potøeby

•

Teplé pracovní obleèení (poskytneme vám ochranné pomùcky a vodotìsné obleèení)

•

Nádobí a kuchyòské potøeby

Jakou dokumentaci si mám s sebou pøivézt?
• Cestovní pas a identifikaèní kartu
• Kartu nebo èíslo sociálního pojištìní (jste-li registrovaní)

Nepøivážejte s sebou cennosti, protože neruèíme za jakékoli ztracené, ukradené nebo poškozené
pøedmìty. Doporuèujeme, abyste si pøípadnì sjednali pojištìní pro pøípad krádeže a poškození,
není to však povinné.

Peníze
Pøivezte si dostateènou penìžní èástku, která pokryje vaše potøeby v prvních 2 týdnech, než
obdržíte plat. Pro základní a nezbytné potøeby doporuèujeme 100 až 150 liber. Pravdìpodobnì
budete také potøebovat peníze na uhrazení cestovních nákladù.

Co mì èeká pøed zaèátkem práce?
Než zaènete pracovat, projdete pøíjmem a školením pro práci, kterou budete provádìt. Pøíjem a
školení probíhá první týden po pøíjezdu. Bìhem této doby budou vyøízeny veškeré nezbytné
administrativní záležitosti.
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Na pøíjmu:
§
Vyplníte všechny nezbytné dokumenty
§
Zúèastníte se pøíjmu
§
Zúèastníte se školení
Založíte si úèet v bance (je-li to nutné)
§
§
Zaregistrujete se v místním zdravotnickém støedisku

Užiteèné odkazy a informace:
Ministerstvo vnitra Velké Británie
National Express - dálková doprava po Velké Británii
National Rail - britská železnièní sí a jízdní øády
Stagecoach Buses - místní a celostátní autobusová doprava
Britské danì a cla
EURES (The European Job Mobility Portal)

Jak se dostanete z Londýna do Barway
Vlakem
• Z nádraží Kings Cross, Victoria nebo Liverpool Street do Ely (pøestup v Cambridge)
• Z londýnského letištì Stansted

Autobusem
• Z autobusového nádraží Victoria pøímo do Cambridge a potom z Cambridge do Ely
• Z londýnského letištì Luton pøímo do Cambridge autobusem a potom z Cambridge do Ely

Z Ely
• Z Ely do Barway taxislužbou

Podejte si žádost
Za podání žádosti o práci u G's a za pøidìlení práce neplatíte žádné poplatky. Úspìšní
kandidáti obdrží pozvání od spoleènosti G's - Barway Services Ltd.
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