Munca sezoniera la G's
Fermele si fabricile noastre de impachetare se afla in activitate pe toata durata anului. Perioada cu
activitatea cea mai intensa este din aprilie pana in octombrie. In acest timp angajam circa 2500 de
muncitori sezonieri.
Va oferim slujbe temporare la fermele din Sandfield si Barway in plantare, recoltare si
impachetare. Contractele se incheie de obicei pe o perioada de la 3 pana la 11 luni, cu
posibilitatea de prelungire.
Fie ca veniti pe cont propriu sau intr-un grup de prieteni, veti intalni oameni de diferite nationalitati, veti presta
servicii si veti gastiga experienta de lucru in cadrul uneia dintre companiile de top din Marea Britanie care
produce si furnizeaza produse proaspete. Sperãm ca şederea dumneavoastrã aici sã vã facã sã vã
simþiþi parte dintr-o companie de success prin contribuþia dumneavostrã şi sperãm ca timpul petrecut
alãturi de noi sã vã facã plãcere.
NOTA: Nu se percep taxe pentru obtinerea unui loc de munca prin intermediul Barway Services Ltd.
Trebuie sa va depuneti cererea direct la Barway Services Ltd.in cazul in care exista un loc de munca
disponibil.
Cei selectati pentru angajare vor primi o invitatie scrisa de la Barway Services Ltd.

De retinut:





65% dintre muncitorii sezonieri se intorc la munca si in sezonul urmator
Contractele sezoniere dureaza de la 3 la 11 luni
Exista posibilitatea de prelungire a contractului
Posibilitati de promovare

Nu se percep taxe de aplicare sau de angajare
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Munca la G's
Lucrând pentru G's veþi avea statutul de angajat al unei companii lider intre furnizorii de salate şi legume.
Munca se va desfasura fie in West midlands (campurile de vest) fie in East Anglia, ambele fiind regiuni in
Marea Britanie.

Ce fel de slujbe?
Field Based Operator (Operator pe camp) –aceasta munca se desfasoara afara si
este pur agricola. Veti planta si veti recolta salata si legume.
Production Operator (Operator de productie) – aceasta munca include selectarea, taierea, etichetarea si
impachetarea salatelor si legumelor.
Exista si slujbe care necesita un nivel de calificare mai complex. Acestea sunt conducerea tractoarelor,
a motostivuitoarelor, a camioanelor de incarcare, a autobuzelor si a microbuzelor. Puteti face de
asemenea parte din echipe care controleaza calitatea produselor, si cele care au rol in supravegerea
muncii sau in administratie. Vi se va oferi instruire si pregatire pentru oricare din aceste roluri.

Munca si plata
Munca
Munca se desfasoara in aer liber pe vreme si la temperaturi dintre cele mai variate, si este solicitatanta
din punct de vedere fizic. Compania isi rezerva dreptul de a modifica turele de lucru in asa fel incat
comenzile clientilor nostri sa poata fi onorate. Este posibil sa vi se ceara sa lucrati in alte schimburi decat
cele cu care ati fost obisnuiti dar acest lucru vi se va comunica in timp util.
Vi se va oferi munca atunci cand este. Aceasta implica in cele mai multe dintre cazuri plantare si recoltare
de salate si legume, lucru care inseamna munca fizica precum aplecari, mers pe jos, si ridicare de
greutati. Nu se plateste timpul in care nu se lucreaza din cauza vremii nefavorabile dar in acelasi timp vom
face totul posibil ca de fiecare data sa va oferim alternativa de a lucra intr-o alta locatie.
Orele de lucru depind de tipul de munca pe care il faceti dar se respectã întru totul cerinþele Directivei
privind Orele de Muncã. Compania ofera 6 zile lucratoare pe saptamana, lucru care este influentat de
conditiile meteo precum si de comenzile din partea clientilor. Ne asiguram de asemenea ca veti avea o zi
de odihna la fiecare 7 zile lucrate ( sau 2 zile la 14 zile lucrate). Aveti de asemenea dreptul la pauze de
odihna in timul turei de lucru.

Plata
Plãþile nu vor fi mai mici decât este specificat în regulile statutare ale angajatului, adicã Salariu National de
Trai (£7,83 pe orã de la Aprile 2018). Salariile pot fi calculate în funcþie de munca depusã, astfel încât cu
cât munciþi mai mult cu atât veþi cãstiga mai mult. Plata in functie de rezultate este influentata foarte mult
de conditiile meteo si de starea recoltelor. Veti fi platiti la saptamana, si veti munci cu o saptamana in
avans. Banii vor fi virati direct in contul dumneavoastra bancar.

Plata in caz de boala sau pe perioada vacantei
Plata se va face in concordanta cu legile privind orice angajat al Marii Britanii
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Viata la G's
Toate locatiile noastre incurajeaza viata sociala, organizeaza excursii si petreceri tematice. Ofiterii de
acomodare din locatiile in care sunteti cazat va pot oferi informatii in acest sens.
Siturile noastre se localizeaza in East Anglia, aproape de centrul universitar Cambridge si in West Midlands,
aproape de Stratford-upon-Avon.

Locatiile noastre
East Anglia
Caminul principal si sediul central al companiei se afla la Barway, langa Ely. Aici gasiti bar, sala de
internet, sala de sport complet echipata, mese de tenis, mese de biliard, teren de baschet, sala de
televizor cu antena satelit precum si un magazin alimentar.
West Midlands
Se afla in Luddington langa Stratford upon Avon – locul de nastere al lui Shakespeare! Aici gasiti sala de
internet, sali de recreere, mese de biliard si alte locuri propice desfasurarii de activitati sportive. De aici
puteti ajunge usor (20 minute de mers pe jos) in Stratford, unde gasiti magazine si baruri.

Cazarea
Oferim cazare in cele 6 locatii ale noastre asezate pe teritoriul East Anglia si in West Midlands. Conditiile
de cazare sunt bune si se axeaza pe creearea unui stil de viata tineresc. Toate locatiile au spalatorii si
masini de spalat precum si uscatoare. Exista de asemenea si locatii de preparare a hranei.
East Anglia
Aici exista mai multe variante de cazare, de la camine fixe si case la caravane si cabine portabile. Pot fi
cazate pana la 6 persoane in camera. Cazarea se face in comun pentru persoane de acelasi sex.
Toaletele si dusurile sunt la comun. Toate camerele sunt dotate cu paturi suprapuse, mese, scaune,
dulapuri, frigidere si cani electrice pentru incalzit apa. Toate locatiile au module de preparare a hranei
echipate cu frigidere, congelatoare, cuptoare cu microunde, aragaze si friteuze.
West Midlands
Amplasamentul este format din caravane şi cabine care pot gãzdui pânã la 6 persoane de acelasi sex.
Modulele de preparare a hranei sunt limitate dar exista si aici cuptoare cu microunde,cani electrice si
prajitoare de paine. In punctul central al amplasamentului se gãsesc camere frigorifice, congelatoare
precum şi o cantina spaþioasã. Camerele sunt echipate cu paturi, mese, scaune, dulapuri.
Tariful de cazare este de £49 pe saptamana .
Automate
In oricare dintre amplasamentele noastra gasiti masini care vand bauturi si gustari.
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Candidatii selectati pentru munca
Odata ce ati aplicat on-line pentru o slujba la noi, veti fi contactat telefonic sau prin e-mail de unul dintre
membrii echipei noastre de recrutare. Vi se va comunica data de incepere si de incheiere a contractului
precum si setul de documente de care aveti nevoie.
Va rugam sa retineti ca trebuie sa sositi la noi intr-o zi de duminica pentru a
evita problemele ce apar in momentul cazarii. Nu garantam o anumita slujba sau locatie de cazare. Desi
vom face tot posibilul sa va satisfacem cerintele in cazul cazarii, acest lucru poate varia de la un caz la
altul.
Odata ce ati acceptat oferta de slujba, apucati-va de impachetat!

Ce trebuie sa aduceti cu dumneavoastra ?








un sac de dormit calduros si o perna.
incaltaminte calduroasa (Cizme de cauciucWellington Boots le puteti gasi si la biroul
principal al caminului )
Prosoape
Produse de igiena personala
Haine groase (vi se vor da impermeabile de la sediul central al companiei)
Tacamuri si recipiente de preparare a hranei.

Ce documente va trebuie?
 Pasaportul si cardul de identitate
 Cardul sau numarul de inregistrat national ( in cazul in care v-ati mai inregistrat)
Va rugam sa nu aduceti cu dumneavoastra obiecte de valoare deoarece compania nu isi asuma
raspunderea pentru obiecte furate, pierdute sau deteriorate. Va sfatuim sa va faceti asigurare in caz de furt
sau pierdere desi nu este obligatoriu.

Bani
Ar trebui sa aduceti cu dumneavoastra destui bani cat sa va acopere cheltuielile de baza pentru primele
doua saptamani cand veti primi primul salar. Va sfatuim sa aveti la dumneavoastra cel putin 100-150 de
lire pentru a va acoperi nevoile de baza. Veti avea de asemenea nevoie de bani pentru a va acoperi
cheltuielile de calatorie.

La ce sa va asteptai cand incepeti munca?
Inainte de a incepe munca vi se va face un instructaj in concordanta cu felul slujbei pe care il veti
avea. Aceasta introducere si instructajul va avea loc in prima saptamana dupa sosirea
dumneavoastra. In tot acest timp se vor rezolva si problemele administrative.
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La sesiunea de introducere veti:






Completa documentatia necesara inceperii lucrului
Participa la procesul de introducere
Participa la instructaj
Intalni un reprezentant al bancii unde vi se va deschide contul
Intalni un reprezentant al centrului medical local pentru inregistrare

Link-uri utile si alte informatii:


UK Home Office



National Express – autocare care circula pe teritoriul Marii Britanii



National Rail – trenuri si mersul trenurilor in Marea Britanie



Stagecoach Buses – Autobuze locale si nationale



UK- Customs and revenue - Servicii de taxare si servicii vamale in Marea Britanie



EURES (Portalul European de mobiltate in munca)

Cum ajungeti din Londra la Barway
Cu trenul
 De la statia Kings Cross, Victoria sau de pe strada Liverpool la Ely (cu schimbare la Cambridge)
 De la aeroportul Stansted din Londra

Cu autobuzul
 De la statia de autobuz Victoria direct la Cambridge si apoi de la Cambridge la Ely
 De la aeroportul Luton din Londra direct catre Cambridge si apoi de la Cambridge la Ely

De la Ely
 Din Ely la Barway trebuie sa luati un taxi

Aplicati acum
Nu se percep taxe pentru a candida la o slujba in cadrul G's. Candidatii alesi vor primi o invitatie de la G's
prin intermediul Barway Services Ltd.
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