Praca sezonowa w G's
Mamy duzo pracy na naszych farmach I fabrykach przez caly rok. Najbardziej pracowity okres na
terenie Wiekiej Brytanii przypada na miesiace od kwietnia do pazdziernika. W ciagu tego okresu
zatrudniamy okolo 2500 pracownikow sezonowych.
Oferujemy tymczasowe stanowiska pracy w Barway i Sandfields zwiazane z rolnictwem, typu
sadzenie, zbior, pakowanie, itp. Oferujemy kontrakty 3-11 miesieczne rowniez z mozliwoscia
przedluzenia.
Niezaleznie czy jestes sam czy z przyjaciolmi bedziesz mial mozliwosc spotkac ludzi z innych
krajow, pracowac dla przodujacego dostawcy swiezych warzyw w UK oraz poznac Anglie.
Mamy nadzieje, ze podczas twojego pobytu poczujesz, ze przyczyniles sie do sukcesu firmy
poprzez swoje zaslugi, jak I rowniez dobrze spedziles swoj czas z nami.
UWAGA: Nie pobieramy zadnych oplat od osob ubiegajacych sie o prace dla Barway Services
Ltd, nawet w przypadku osob.
Wybrani kandydaci otrzymaja pisemne zaproszenie od Barway Services Ltd.
Fakty
•
•
•
•
•

65% pracownikow sezonowych powraca w roku nastepnym
Sezonowe kontrakty trwaja od 3 do 11 miesiecy
Szansa na przedluzenie kontraktu
Szansa na awans
Bezplatne ubieganie sie o prace
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Praca w G's
Jako zatrudniony w G's Barway Services Ltd bedziesz mial zaszczyt pracowac dla jednego z najbardziej
przodujacych w Europie producentow salatek I warzyw. Twoje stanowisko pracy bedzie mialo miejsce
albo na West Midlands albo we wschodniej czesc Anglii.

Jaki rodzaj pracy?
Pracownik na polu – praca na zewnatrz polegajaca na sadzeniu I zbiorach roznych rodzajow salat I
warzyw.
Pracownik produkcyjny – praca w sklad ktorej wchodzi przebieranie, obrobka, znakowanie I pakowanie
salat I warzyw.
Oferujemy rowniez bardziej wykwalifikowane stanowiska pracy. Zalicza sie do nich jazda ciagnikiem,
operowanie wozkiem widlowym, sprawdzanie jakosci produkcji, prowadzenie minibusa, operowanie
opryskiwaczami jak rowniez prace nadzorcze I administracyjne. Oferowane jest dodatkowe szkolenie dla
tych stanowisk.

Praca I zaplata
Praca
Oferowana przez nas praca na zewnatrz odbywa sie niezaleznie od warunkow pogody I jest to ciezka
praca fizyczna. Praca moze byc wykonywana w systemie zmianowym, aby spelnic oczekiwania naszych
klientow, dlatego mozemy modyfikowac zmianowosc twojej pracy o czy bedziesz poinformowany
odpowiednio wczesniej.
Bedziesz pracowal wtedy, gdy ta praca bedzie. Wiekszosc prac jest reczna i polega na sadzeniu,
przebieraniu I zbieraniu plonu salat I warzyw; praca wymaga zginania ciala, chodzenia, podnoszenia. Nie
jestesmy w stanie zaplacic Tobie za czas wolny od pracy z powodu zlych warunkow pogodowych, ale
wlozymy wszelki wysilek aby zapewnic ci prace na innym miejscu
Godziny pracy uzaleznione sa od rodzaju pracy, ktora bedziesz wykonywal; jednakze stosujemy sie do
Zarzadzen Godzin Pracy. W firmie pracuje sie 6 dni poprzez caly tydzien, ale zalezy to od warunkow
pogodowych jak I zamowien klientow. Zapewniamy ci jeden dzien wolny od pracy na kazde 7 dni (lub 2
dni wolne na 14 dni). Masz prawo do przerw w ciagu dnia pracy.

Zaplata
Zaplata oparta jest na Panstwowej Stawce (7.83£/godz od kwietnia 2018). Wiekszosc prac jest oplacane
na zasadzie akordu: im szybciej pracujesz tym wiecej zarobisz. Nasze stawki akordowe zaleza od
warunkow pogodowych jak I stanu pola. Zaplata jest co tydzien, zaleglosci wyplacane sa w kolejnym
tygodniu I twoje zarobki sa kierowane bezposrednio na twoje konto bankowe.
Urlop I zwolnienie lekarskie
Platny urlop I zwolnienie lekarskie beda wylacane zgodnie z ustawodawstwem pracy w UK.
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Mieszkanie w G's
Nasze wszystkie miejsca zakwaterowania oferuja aktywnosci spoleczne, imprezy jak I wycieczki poprzez
Wielka Brytanie. W kazdym hostelu znajduje sie osoba nadzorujaca, ktora jest tam aby ci pomoc I
wesprzec.
Nasze miejsca zakwaterowania znajduja sie na terenie wschodniej Anglii, niedaleko od studenckiego
miasta Cambridge I West Midlands, blisko do Stratford-upon-Avon.

Nasze miejsca zakwaterowania
Wschodnia Anglia
Nasz glowny hostel w Barway blisko Ely, posiada bar, kafejke internetowa, silownie, stoly do tenisa, stoly
bilardowe, korty tenisowe I do gry w koszykowke, duzy telewizor i antene satelitarna oraz sklep.

West Midlands
Zlokalizowani jestesmy w Luddington niedaleko Stratford upon Avon – miejsce urodzenia Szekspira!
Znajdziesz tutaj kafejke internetowa, duze pomieszczenie rekreacyjne, stoly bilardowe oraz inny sprzet
sportowy. Znajdujemy sie niedaleko od centrum miasteczka Stratford (20 minut), gdzie usytuowane sa
lokalne sklepy I bary.

Zakwaterowanie
Oferujemy zakwaterowanie we wszystkich szesciu miejscach na terenie wschodniej Anglii I West
Midlands. Nasze kwaterunki funkcjonuja na dobrym poziome I dzialaja na zasadzie hostelu
mlodziezowego. Wszystkie nasze miejsca zamieszkania sa zaopatrzone w maszyny do prania I suszenia.
Oferujemy rowniez urzadzenia kuchenne.

Wschodnia Anglia
Mamy kilka rodzajow kwaterunku, poczawszy od budynku hostelowego do przyczep kempingowych,
malych domkow I domow. W pomieszczeniu moze sie pomiescic do 6 osob. Kazdy kwaterunek jest
dzielony z innymi osobami tej samej plci. Lazienki zawieraja prysznice oraz toalety. Kazdy pokoj
zaopatrzony jest w lozka pietrowe, stol I krzesla, lodowke, czajnik I szafki.
Wszystkie miejsca sa zaopatrzone w urzadzenia kuchenne, jak lodowki, zamrazalniki, mikrofalowki,
frytkownice I plyty kuchenne.

West Midlands
Zakwaterowanie w tym miejscu to przyczepy kempingowe I kabiny, w ktorym moze sie zmiescic 6 osob,
oferujemy je osobom tej samej plci. W tym przypadku ograniczone sa urzadzenia kuchenne, ale znajduja
sie tu mikrofalowki, czajnik I toster. W odrebnym budynku znajduje sie pomieszczenie, w ktorym znajduje
sie lodowka I zamrazarka. Pokoje sa wyposazone w lozka, stoly, krzesla, miejsca siedzace, szafki I polki
Zakwaterowanie kosztuje £49 na tydzien.

Automaty sprzedajace
Wszystkie nasze miejsca zakwaterowania posiadaja maszyny wrzutowe z napojami I przekaskami.
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Wybrani kandydaci
Jesli zlozyles podanie o prace przez internet, pracownik naszej ekipy rekrutacyjnej skontaktuje sie z toba
telefonicznie badz poprzez e-mail. Dostaniesz oferte pracy z terminem rozpoczecia I zakonczenia
kontraktu oraz bedziesz musial wypelnic niezbedne dokumenty I wyslac je do nas.

Zauwaz, ze kazdy przyjazd musi byc w niedziele, inaczej moze wystapic problem z
Twoim zakwaterowaniem. Nie mozemy zagwarantowac wybranych przez ciebie
stanowisk pracy lub miejsc, w ktorych chcesz byc zakwaterowany. Pomimo naszych
staran zwiazanych ze spelnianiem twoich prosb, nie zawsze bedzie tak jakbys sobie tego zyczyl.
Kiedy zaakceptowales warunki naszej umowy mozesz rozpoczac przygotowania do wyjazdu!

Co powinienem zabrac ze soba?
?
Cieply spiwor I poduszke
?
Gumaki/obuwie robocze (gumaki sa u nas w sprzedazy)
?
Reczniki
?
Przybory toaletowe
?
Cieple ubranie robocze (zapewnimy ci odziez wierzchnia I przeciwdeszczowa)
?
Naczynia I sztucce

Jakie dokumenty powinienem ze soba zabrac?
?
Swoj paszport I dowod osobisty
?
Karta ubezpieczeniowa (NIN) lub numer (jesli jestes zarejestrowany w UK)

Prosimy nie przywozic ze soba cennych przedmiotow, poniewaz firma nie odpowiada za ich ewentualne
znikniecie, zniszczenie czy zagubienie. Polecamy, abys dodatkowo sie ubezpieczyl od kradziezy I
zniszczen, jesli sie obawiasz.

Pieniadze
Powinienes przywiezc ze soba wystarczajaco pieniedzy, aby utrzymac sie przez pierwsze dwa tygodnie
zanim dostaniesz pierwsza zaplate. Proponujemy zabrac 100-150£ aby pokryc podstawowe potrzeby.
Wez ze soba rowniez pieniadze na pokrycie oplat transportowych, aby dostac sie do nas.

Czego mozesz sie spodziewac zanim rozpoczniesz prace?
Zanim rozpoczniesz prace zostaniesz przeszkolony w zakresie pracy, ktora bedziesz wykonywal.
Szkolenie odbedzie sie w pierwszym tygodniu po twoim przyjezdzie na miejsce. Przez ten czas wszystkie
kwestie administracyjne zwiazane z twoja osoba beda zalatwione.
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Podczas szkolenia bedziesz poproszony o:
?
Wypelnienie wszystkich dokumentow
?
Wziecie udzialu w procesie szkolenia
?
Wziecie udzialu w cwiczeniach przygotowujacych do pracy
?
Spotkanie z przedstawicielami banku, aby zalozyc konto
?
Zarejestrowanie sie w centrum medycznym

Pomocne linki I informacje:
UK Home Office
National Express – Autobusy podrozujace poprzez UK
National Rail – Siec kolejowa UK I rozklad jazdy
Stagecoach Buses – Lokalne I krajowe uslugi autobusowe
UK Revenue and Customs (Urzad skarbowy I Celny)
EURES (The European Job Mobility Portal)

Jak dostac sie z Londynu do Barway
Pociagiem
• Ze stacji Kings Cross, Victoria or Liverpool Street do Ely (z przesiadka w Cambridge)
• Z lotniska London Stansted

Autokarem
• Z przystanku autobusowego Victoria bezposrednio do Cambridge I pozniej z Cambridge do Ely
• Z lotniska London Luton bezposrednio do Cambridge I pozniej z Cambridge do Ely

Z Ely do Barway
• Wez taksowke

Zloz aplikacje teraz
Nie pobieramy zadnych oplat za zgloszenie kandydatury do pracy w G's czy przyjecie posady.
Wybrani kandydaci otrzymaja zaproszenie od G's Barway Services Ltd.
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