Sezoninis darbas G's
Mes labai užsiemê ištisus metus ukiuose ir musu fabrikuose. Musu judriausias laikotarpis UK
nuo balandžio iki spalio. Per ši laik¹ mes samdome 2,500 sezoniniu darbuotoju.
Siulome laikinai laisvu musu Barway ir Sandfields svetainese žemes ukio darbus, kaip sodinimo,
derliaus nuemimo, pakavimo ir tt Musu sutartys paprastai yra 3 - 11 menesius, nors mes siulome
galimybê jas išplesti.
Ar esate vienas arba su draugais galesite susipažinti su naujais žmonemis iš mišriu tautybiu,
darbo pirmaujanèiu Didžiosios Britanijos šviežiu produktu tiekejo ir igyti patirties Anglijoje.
Mes tikimes, kad viešnages metu pajusite dali sekmingai veikiancios imones, i kuri noresite
padaryti savo inaš¹, ir kad jus maloniai praleistite laik¹ su mumis.
PASTABA: Nera taikomos bet kokios Barway Services Ltd laisvos darbo vietos Jus galite kreiptis
tiesiogiai i Barway nemokamas paslaugas už sezonini darbo vietos išlaidas.
Atrinkti kandidatai gaus raštišk¹ kvietim¹ iš Barway Services Ltd.

Faktai
§
65% sezoniniu darbuotoju gryzta kitam sezonui.
§
Sezonines sutartys trunka nuo 3 iki 11 menesiu
§
Galimybes pratêsti savo sutartis
§
Galimybiu skatinimas
Jokiu mokesèiu taikymo arba darbo
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Darbas G's
Kaip G's Barway Services Ltd darbuotojas turesite privilegija dirbti viena iš pirmaujanèiu Europos
salotu ir daržoviu tiekeju. Jusu darbas bus grindžiamas Vakaru Midlandsas arba East Anglia
regione Jungtineje Karalysteje.

Kokio pobudžio darbas?
Srityje, remiantis Operatorius - šis darbas žemes ukio ir pagristas atviras. Jums bus sodinimo ir
derliaus nuemimo salotu ir daržoviu augalu darbai.
Gamybos operatorius - tai darbo tipas apima rušiavimo, apipjaustymo, ženklinimo bei salotu ir
darzoviu pakavimas.
Mes taip pat siulome daugiau kvalifikuotu darbo vietu galimybiu. Tai apima traktoriaus vairavimo,
kokybes komandos nariu, vairuotojo mikroautobuso ar veikia musu purškimo irang¹, taip pat
priežiuros ir administravimo funkcijas. Papildomas mokymas bus suteiktas.

Darbo ir uzmokestis
Darbas
Mes dirbame lauke bet kokiu oru ir darbo vietu tendencij¹ buti fiziškai reikliai. Bendrove pasilieka
teisê keisti skirtingas pamainas, kiek reikia patenkinti musu klientu užsakymus, jums gali tekti
pakeisti savo pamain¹, taèiau mes Jums pranešime, kiek, kaip galime.
Jums bus pasiulytas darbas, kai jis yra prieinamas. Darbas daugiausia rankinis sodinimo, derliaus
nuemimo ir derliaus nuemimo salotu ir daržoviu, kurie apima didelê sum¹ lenkimo, pesèiuju ir
kelimo. Mes negalime skirti laiko, kad nebuvo dirbtu del blogu oro s¹lygu, nepaisant visu
pastangu bus dedama siekiant suteikti Jums dirbti su ivairiomis kulturomis / vietomis.
Darbo laikas skirsis atsižvelgiant i darbo eiga, taèiau dirbame pagal Darbo laiko direktyvos gaires.
Bendrove siekia suteikti 6 darbo dienas per savaitê, bet tai priklausys nuo oro s¹lygu ir pardavimo
užsakymus. Mes taip pat užtikriname, kad jus turite 1 diena poilsio kas 7 dienas (arba 2 dienas
kas 14 dienu). Jus taip pat turite teisê i poilsio pertrauku per savo pamain¹.
Uzmokestis
Visi darbai yra mokama pagal nacionalini darbo užmokesti (už valand¹ 8.21 £ nuo 2019
balandžio). Darbo vietu dauguma moka vienetini: pagal rezultatus apmokejimo sistema. Tai
reiškia, kad kuo jus daugiau pagaminsite daugiau pinigu galite uždirbti. Musu vienetini tarifai
skirsis priklausomai nuo oro s¹lygu ir augalu. Jums bus mokama kas savaitê, vien¹ savaitê
isiskolinimas, o Jusu darbo užmokestis yra mokamas tiesiogiai i Jusu banko s¹skait¹.
Atostogu ir ligos moketis
Atostogu ir ligos uzmokestis bus pagal Jungtines Karalystes darbo teises.
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Gyvenimas G's
Visa musu svetaine siulo socialines veiklos, teminiu ekskursiju šalyse ir visoje Jungtineje
Karalysteje. Mes gyventoju prižiuretojai visoms musu nakvynes vietoms, suteikiame pagalb¹ ir
param¹..
Musu svetaines yra isikurusios Rytu Anglijoje, netoli nuo miesto Kembridžo universitetu miesto ir
Vakaru Midlandsas, netoli Stratford-upon-Avon.

Musu apgyvendinimo svetaines
Rytu Anglija
Musu pagrindinis nakvynes namas, isikures šalia Barway Ely, yra baras, interneto kavine, pilnai
irengta treniruokliu sale, stalo tenisas, biliardas, krepšiai kamuolys, didelis ekranas, TV-SAT, ir
maisto parduotuve.
Vakaru Midlands
Mes isikurê Luddington netoli Stratfordo ant Avon - Šekspyro gimtine! Mes turime interneto
kavine, dideli poilsio kambary, biliardo stalus ir kitas sporto veiklas. Mes pesèiomis (20 minuèiu)
nuo Stratford centro, kuriame galite rasti parduotuves ir barus.

Apgyvendinimas
Mes siulome apgyvendinim¹ šešiose vietose visoje Rytu Anglijos ir West Midlands. Musu bustas
ptitaikytas visiems standartams bei remiantis apgyvendinimo reikalavimams. Visi musu
gyventojai tures, skalbykla, iskaitant skalbimo mašinas ir bugninius džiovintuvus. Mes taip pat
teikiame maitinimo paslaugas.
Rytu Anglia
Turime keleta stiliaus Apgyvendinimo: nuo nuolatiniu nakvynes stiliaus pastatu iki vasarnamiu,
gyvenam¹sias priekabas ir namu. Namuose gali miegoti iki 6 žmoniu. Visos patalpos yra
bendros ir tos paèios lyties grupems. Skalbimo palaugos bendros, komunaliniai dušai ir tualetai.
Visi kambariai yra su s¹lygom, dviaukštemis lovomis, stalas ir kedes, šaldytuvas, virdulys, ir
užrakinamos spinteles.
Visos svetaines turi virtuves, irengti šaldytuvai, šaldikliai, Mikrobangu krosneles, virykliu žiedai ir
gruzdintuves.
Vakarut Midlands
Apgyvendinimas èia yra kabinose ir vasarnamiuose, kuriose telpa iki 6 žmoniu, tos paèios lyties
grupems. Visos patalpos yra ribotas, yra viešojo maitinimo istaiga kur yra mikrobangu krosnele,
virdulys, skrudintuve. Vietoje turime maisto ruošimo srity daug šaldytuvu ir šaldikliu, kurie gali
buti naudojami. Kambariuose taip pat yra irengtos lovos, stalai, kedes ir keleiviu zonose, spintos
ir indaujos.
Apgyvendinimas kainuoja 52.85 £ per savaitê.

Uzkandziu bei gerimu masinos
Visos musu svetaines turi mašinas su gerimais ir užkandžiais.
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Laimejusiems pareiškejams del darbo
Sukurtas taikomas internetu idarbinimo komandos narys su Jumis susisieks telefonu ar
elektroniniu paštu. Jus gausite darbo pasiulym¹ su pradžios ir pabaigos datomis savo sutarti ir
reikiamus dokumentus kuri reikia užpildyti ir gr¹žinti mums.
Atkreipkite demesi, kad visi atvykti turi butent sekmadieni, priešingu atveju gali buti problemu su
apgyvendinimu. Mes negalime garantuoti tam tikru darbo vietu arba apgyvendinimo vietu. Nors
mes darome visk¹, kad patenkintumeme jusu poreikius, taciau gali pasikeisti.
Kai tik Jus priemete pasiulym¹, jums reikes pradeti pakuotis!

K¹ reikia pasiimti?

• Šiltas miegmaišis, pagalve
• Guminius batus / Lauko avalyne (Guminius galima isigyti vietoje)
• Rankšluosèiai
• Tuoleto reikmenys
• Šiltus darbo drabužius (mes suteiksime Jums apsauginius ir Neperšlampamus
drabužius)
• Indai ir irankiai

Kokius dokumentus reikia pasiimti?
• Savo pasa arba ID kortele.
• Nacionalinio draudimo kortelê arba numeri (jei registruotas)

Prašome neatsinesti vertingu daiktu su jumis, nes bendrove negali buti atsakingi už bet kokius
elementus, kurie buvo pamesti, pavogti ar sugadinti. Mes rekomenduojame apsvarstyti draudim¹
vagystes ir žalas, nors tai neprivaloma.

Pinigai
Jus turite pasiimti pakankamai pinigu su savimi išlaidoms padengti savo pirm¹sias 2 savaites iki
mokejimo gavimo. Rekomenduojame £ 100-150 pagrindiniams ir esminiams poreikiams. Taip pat
galite atsivesti pinigu su savimi išlaidoms padengti (savo kelione).

Ko tiketis, prieš pradedami darb¹?
Prieš pradedami dirbti Jums bus suteikta indukcija ir apmokymas, kaip atlikti darba. Jusu
indukcija ir mokymo metu vyks pirm¹j¹ savaitê nuo atvykimo. Per ši laikotarpi visu butinu jusu
dokumentu darbas bus atliktas.
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Apie indukcija jus:
• Užbaigti visus reikiamus dokumentus
• Dalyvaukite indukcijos procesuose
• Dalyvaukite mokymo procesuose
• Susipažinkite su banko atidaryta s¹skait¹ (jei taikoma)
• Registruotis su vietos medicinos centru

Naudingos nuorodos ir informacija:
UK Home Office
National Express - Keliones po UK.
National Rail - Jungtines Karalystes geležinkeliu tinklas, ir tvarkarašèiai
Stagecoach Autobusai - vietinio ir UK autobusai
UK Revenue and Customs
EURES (Europos darbo mobilumo portalas)

Atvykimas iš Londono á Barway
Traukiniu
• Is Kings Cross, Victoria or Liverpool Street stoties I Ely (persedimas Cambridge)
• Is Londono Stansted orouosto

Autobusu
• Is Viktorijos autobusu stoties I Cambridga tada is Cambridgo i Ely
• Is Londono Luton orouosto i Cambridga su autobusu tada is Cambridgo i Ely

Is Ely
• Is Ely I Barway pasimkite taxi

Darbuotojai
Nereikalaujame visiskai jokio mokescio idarbinant G's. Darbo kandidatai bus atrenkami
G's Barway Services Ltd.
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