Trabalho por estacao na G's.
Nós estamos ocupados todo o ano nas explorações agrícolas e em nossas fabricas. O nosso
período mais ocupado no Reino Unido é de abril a outubro. Durante este tempo nós
empregamos 2500 trabalhadores por estacao.
Nós oferecemos posicoes provisórias nos nossos locais de Barway e de Sandfields no trabalho
agricultural como a plantação, colheita, embalando etc. Nossos contratos realizam-se
geralmente de 3 - 11 meses, embora nós ofereçamos a oportunidade de prolongar.
Independentemente de voce estar soxinho ou com um grupo de amigos voce ira encontrar novas
pessoas de nacionalidades diferentes trabalhe para um fornecedor BRITÂNICO principal do
produto fresco e ganhe a experiência de Inglaterra
Nos esperamos que durante a sua estadia voce sentira parte de uma companhia bem sucedida
a que você fará sua própria contribuição, e que tambem fique assima a gostar de trabalhar
connosco.
NOTA: Não há nenhum custo para concorrer a nenhuma proposta de trabalho dos serviços Ltd
de Barway. Você pode concorrer directo aos serviços de Barway gratuitamente para todas as
propostas por estacao.
Os concorrentes bem sucedidos receberão um convite escrito dos serviços Ltd de Barway.
Factos rapidos
•

65% dos trabalhadores por estacao voltam sempre na proxima estacao

•
•

Contractos por estacao duram entre 3 a 11 meses
Oportunidades para prolongar o contracto

•

Oportunidades de promocoes

Nenhumas taxas para concorrer ou para trabalhar
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Trabalhar na G's
Como empregado de Barway da G's Ltd você terá o privilégio trabalhar para um dos
fornecedores principais de salada e de vegetais da Europa. Seu trabalho será baseado nas
West Midlands ou na região de East Anglia do Reino Unido.

Que tipo de trabalho?
Operador baseado no campo – este trabalho é agricultural e baseado ao ar livre. Você estará
plantando e estará colhendo uma variedade de colheitas de alface e vegetais
Operador de producao – este tipo de trabalho inclui a classificação, colheitas da salada da
aparagem, da rotulagem e da embalagem e do vegetal
Nós igualmente oferecemos a oportunidade para trabalhadores mais hábilitados. Estes incluem
conduzir tractor, operando um empilhador, sendo um membro da nossa equipa da qualidade,
conduzindo um minibus ou operando o nosso equipamento do pulverizador assim como papéis
supervisórios e administrativos. O treinamento adicional para estes sera fornecido

Trabalho e Pagamento
Trabalho
Nós trabalhamos ao ar livre em todos os tempos e os trabalhos tendem a exijir fisicamente. A
companhia reserva o direito de alterar os diferentes horarios ao que for necessario para
encontrar as ordens dos nossos clients ; voce pode ter de alterear o seu horario mas nos o
notifamos em antes de o fazermos.
Você somente sera oferecido trabalho quando está disponível. O trabalho é na maior parte
plantação, colheita e colheita manuais da salada e dos vegetais, que envolve uma quantidade
considerável de trabalhos manuais, caminhadas e pegar em pesos. Nós somos incapazes de
pagar o tempo que não trabalha devido ao mau tempo, embora todos os esforços serao feitos
para lhe oferecer o trabalho em uma outra colheita/ local diferente.
Os horários laborais variarão de acordo com o trabalho que você está fazendo; entretanto nós
operamo-nos dentro das regulacoes da Direccao de tempo de trabalho. Os alvos da companhia
é fornecer 6 dias de trabalho na semana mas isso dependera das condições meteorológicas e
das ordens de vendas. Nós igualmente asseguramo-nos a que você tenha 1 dia de descanso
cada 7 dias (ou 2 dias cada 14 dias). E tambem é entitulado a intervalos durante a sua hora de
trabalho.
Pagamento
Todos os pagamentos sao de acordo com o ordenado nacional (£8.21 per hour de abril de
2019). A maioria dos trabalhos é pago a producao; pagamento por sistema de resultados. Isto
quer dizer quanto mais produzir mais ganha..O nosso pagamento pelo trabalho a producao
varia de acordo com as condicoes meteorologicas e da plantacao. Voce sera pago por semana,
e sempre uma semana em atrazo, e o seu ordenado sera depositado directamente na sua conta
bancaria.
Pagamento de doenca e ferias
O pagamento de farias ou doenca será de acordo com a legislação BRITÂNICA do emprego
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Morar na G's
Todos nossos locais oferecem atividades sociais, festas temáticos e excursões por todo o Reino
Unido. Nós temos wardens residenciais em todo os nossos locais da pensão que estão l
oferecer ajuda e suporte.
Nossos locais são baseados em Anglia do leste, não longe da cidade da universidade de
Cambridge e nas West Midlands, perto a Stratford-em cima-Avon.

Os nossos locais
East Anglia
Nossa pensão principal, baseada em Barway perto de Ely, tem um bar, um café de Internet, um
ginásio inteiramente equipado, uma mesa de tenis, mesas de bilhar, campos de basket, televisao
de ecra gigante com satellite e Tambem um supermercado.
West Midlands
Nós estamos situados em Luddington perto de Stratford em cima de Avon - o lugar de
nascimento de Shakespeare! Nós temos um café do Internet, um grande quarto de recreação,
mesa de bilhar, e mais actividades desportivas. Nós estamos a uma caminhada curta (20
minutos) do centro de Stratford onde você pode encontrar lojas e bares.

Accommodation
Nós oferecemos a acomodação em nossas seis localidades East Anglia e Weste Midlands.
Nossa acomodação é toda a um bom padrão e é baseada na vida da pensão-estilo da juventude
Toda nossa acomodação tem facilidades da lavanderia, incluindo máquinas de lavar e Tambem
de secar. Tmabem fornecemos facilidades para cozinhar.
East Anglia
Nós temos diversos estilos da acomodação desde pensão-estilo permanente que sao os
portacabines, às caravana e casas. A acomodação pode dormir até 6 pessoas. Toda a
acomodação é compartilhada e oferecida ao mesmo grupo sexual. As facilidades de lavagem
consistem em chuveiros e em WC compartilhados, comuns. Todos os quartos são fornecidos
com as camas de bliche , uma mesa e cadeiras, o refrigerador, a chaleira e os cacifos.
Todos os locais têm as facilidades de cozinha equipadas com os refrigeradores, congeladores,
microondas, fogoes e fritadeiras grandes.
West Midlands
Acomodação é pensão-estilo permanente que sao os portacabines, e caravanas que podem
dormer ate 6 pessoas,e é compartilhada com o mesmo grupo sexual. Toda a acomodacao tem
facilidades limitadas mas inclui microondas, chaleira e torradeira. No local nós temos uma área
da preparação de alimento com um grandes refrigerador e congelador walk-in que possam ser
usados. Todos os quartos são fornecidos com as camas , uma mesa e cadeiras, o refrigerador,
sofa, armarios e cacifos.
Acomodacao e oferecida a £52.85 per semana.
Maquinas dispenssarias
Todos os nossos locais tem maquinas dispenssasias com bebidas e snacks.
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Concorrentes sucedidos
Quando voce concorrer um membro da equipe do recrutamento contatá-lo-á através do
telefone ou do email. Você receberá uma oferta de trabalho com as datas do começo e fim
do seu contracto e tambem toda a informacao sobre os documentos que precisa de nos
enviar.
Por favor tome note que todas as xegadas devem acontecer a um Domingo ou entao podera
haver um problema com acomodacao. Nos nao podemos garantir trabalhos especificos ou
locais. Mas tentamos encontrar uma solucao para as suas necessidades, mas que Tambem
pode alterar.
Uma vez que aceitou a nossa proposta vove precisara de comecar a fazer as malas!

O que devera trazer?
•
•
•
•
•
•

Um saco de cama quente e almofada
galochas/ calcado para ar livre (galochas podem ser adquiridas no trabalho)
Toalhas
productos de hygiene pessoal
roupa quente (Nos lhe fornecemos roupa a prova de agua)
utensilios de cozinha

Que documentacao devo levar?
• Passaport e bilhete de identidade
• Numero de seguranca social (se estiver ca registado)
Por favor não traga artigos valiosos com você porque a companhia não pode ser responsável
para nenhuma artigos que foram perdidos, roubados ou danificados. Nós recomendamos que
você considere o seguro para cobrir o roubo e o dano, embora este seja opcional.

Dinheiro
Voce deve trazer dinheiro suficiente para lhe cobrir as primeiras duas semanas antes do seu
primeiro ordenado. Nos recomendamos acerca de £100-£150 para essencias basicos. Voce
tambem pode querer o dinheiro suficiente para cobrir transpaortes necessarios.

O que deve esperar antes de comecar a trabalhar?
Antes do comecao a trabalhar voce vai passar por uma induccao e treino de acordo com o
trabalho que voce vai efectuar. A sua induccao e treino vao acontecer durante a sua primeira
semana. Durante este tempo toda a administracao necessaria sera efectuada.
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Na induccao voce ira:
• Completar toda a documentacao necessaria
• Participar no processo de induccao
• Participar no processo de treino
• Reuniao com o banco para abrir uma conta (se for necessario)
• Registamento no centro de saude

Informacao:
UK Home Office
National Express – Camionetas en toda a inglaterra
National Rail – Comboios horarios em toda inglaterra
Stagecoach Buses – camionatas locais e em toda a inglaterra
UK Revenue and Customs
EURES (Associacao de Trabalhos na europa)

Informacao como vir de Londres para Barway
Por comboio
• De Kings Cross, Victoria ou Liverpool Street estacao para Ely (mudar em Cambridge)
• Do aeroporto London Stansted

De camioneta
• Da estacao Victoria directamente a Cambridge depois de Cambridge to Ely
• Do aeroporto London Luton directamente a Cambridge por camioneta depois de Cambridge
a Ely

De Ely
• De Ely a Barway apanhe um taxi

Concorra ja
Não há nenhum custo para concorrer a nenhuma proposta de trabalho dos serviços Ltd de
Barway. Successful candidates will receive an invitation from G's - Barway Services Ltd.
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