
  
  

Настаняване  

  

Желаещите да работят за Cobrey Farms ще бъдат настанени в мобилни къщи или 

преносими кабини, в зависимост от локацията им. Всеки мобилен дом/кабина 

ще се дели между 4-6 души. Мобилните домове се състоят от всекидневна, 

баня/тоалетна и 2-3 спални. Обзавеждането включва: маси, столове, фурна, 

хладилник и радиатори. Вие сами ще трябва да си осигурите инвентар и спално 

бельо. Кабините имат общи всекидневни стаи и места за хранене. Ако решите да 

не използвате предоставените от нас места за настаняване в района на фермата, 

трябва сами да си осигурите транспорт до работното място.  

  

Разумната сума от £42 на седмица за наем и вода. Газови бутилки могат да бъдат 

закупени от нас, сумата за които ще се дели между всички обитатели на караваната.  

  

 Относно работата  

  

Сама по себе си работата в Cobrey Farms е предизвикателство, но също така 

забавна и възнаграждаема. Тъй като основния начин за работа тук е екипен, 

хората често намират приятели до живот. Ще имате възможността да работите с 

много хора от различни държави и култури.  

  

Ще трябва да се научите да бъдете гъвкави относно работните часове, тъй като 

може да ви се наложи да работите от много рано сутрин до късна вечер. Тук го 

няма обичайното от 9:00 до 17:00.  

  

Подготвителната работа (Януари, Февруари, Март) включва подготовка на 

полетата за брането на аспаржи. Всеки аспект от заетостта по това време на 

годината се извършва на открити пространства (на полето), за това от персонала 

се изисква да бъдат способни да работят във всякакви метеорологични условия. 

Основната работа представлява слагане на полиетиленови покрития и скоби на 

редовете със засята продукция, изграждане на испански тунели, подрязване на 

боровинкови храсти и лози и бране на рубарб.  

  

Събирането на реколтата включва работа в екип на открито, рязане и събиране 

на аспержи. Тази дейност ще бъде извършвана и в другите две ферми в Съфолк 

и Норфолк.  

  

За да работите за нас трябва да бъдете физически здрави, способни да се 

навеждате, да вървите , да повдигате. Също така да работите в екип и да вършите 



работата прецизно и ефективно.Някои от вас ще бъдат разпределени на 

длъжност още преди пристигането си във фермата а други ще имат 

възможността време на въвеждащия курс да посочат къде биха желали да 

работят.  

  

Работата в Опаковачния цех включва задължения като миене, сортиране и 

опаковане.Персонала ще бъде разпределен в различни области и обучен за 

различни задачи. По време на пиковия сезон Опаковачния цех ще работи по 24ч 

и служителите ще работят на смени. Физически доброто здраве тук също е от 

голямо значение.  

  

Разпределението по области и задачи ще бъде направено след въвеждащия курс, 

така че бъдете подготвени за работа както на полето, така и в Опаковачния цех.  

  

Започвайки работа при нас, моля осигурете информация за вашите предишни 

назначения и умения, за да бъдем сигурни, че те ще отговарят на длъжността на 

която ще ви наемем.  

  

Плащане и работни часове   

  

Нормално за нас една работна седмица се състои от 5/6 дни. Сремим се 

работните часове да се движат в границите между 40 – 48ч на човек за седмица, 

но това зависи от времето и продукцията.  

  

Ставката за един час на служителите е по закона във Великобритания за 

минимална работна заплата.  

  

Ще получавате заплатата си всяка Сряда (със седмица назад) директно във 

вашите банкови сметки или в предплатените карти OnePay,с които ние ще ви 

помогнем да се сдобиете.  

  

ТРЯБВА да имате активен електронне адрес, тъй като на него ще ви бъдат 

иазпращани разпречатки и фишове и важна информация.  

  

Обучение и възможност за развитие  

  

Индукция ще бъде нашправена за новопристигналите в Cobrey Farms, важна 

информация като правилата за безопасността, правилата в къмпинга, 

длъжностна спецификация и съвети как да бъдете успешни в работата си.  

  

Ръководител (супервайзер) ще ви обясни и ще ви асистира при необходимост 

през първия ви работен ден.   

Пълно ръководство ще ви бъде предоставено, ако от вас се изисква 

извършването на различни задачи. Различни обучителни курсове ще бъдат 

организирани и ние ще ви съобщаваме предварително за това как и къде можете 

да се запишете за тях.  

  



Тези които покажат характер, способности и добро комуникативно ниво, ще 

имат възможността за повишение. Важно е вие да обсъждате с нас всякакви 

възможности и области, които ще представляват интерес за вас и вашето 

развитие, а ние ще се постараем изискванията ви да отговарят на длъжностната 

спецификация.  

  

  

  

Удобства и съоръжения  

За развлечение в свободното време фермата е предоставила футболно и 

волейболно игрище, компютърна зала със свободен достъп до Интернет, тенис 

на маса и билярд, зала с телевизия.  

  

Също така имаме хранителен магазин предлагащ стоки от първа необходимист 

като хляб и мляко, и практични стоки като дъждобрани, ръкавици и гумени 

ботуши. Ако бихте желали в магазина да се продава и друга стока, моля 

оведомете ни за това. Също така имаме перално помещение (перални и 

сушилни), употребата на което е срещу допълнително заплащане.  

  

  

  

Каква подкрепа ще получите от нас по време на престоя си  

 

Предоставяме на всеки член от персонала 6 безплатни пътувания в месеца до 

местния супермаркет, за да си напазарува. 

 

Ако ви се налага посещение при доктор, зъболекар или до болницата, ние ще ви 

помогнем да си запазите час и ще ви заведем до там.  

  

Насърчаваме хората да вземат участие в организираните турнири по футбол и 

тенис на маса. Също така всяка година на края на сезона на аспержите 

отпразнуваме добрата работа с грандиозно парти.   

  

Отдадени на работата си екипът от Благоустройство и Хуманитарност  ще ви 

подкрепя през целия ви престой в Cobrey Farms. Тяхно задължение е вашето 

настаняване, въвеждащия курс, поддръжката на къмпинга и преводачески 

услуги.  

  

Ако имате проблеми свързани с работата, мениджърите от Опаковачния цех или 

Полето са винаги насреща.   

Всякакви коментари от персонала са добре дошли, а кутията за предложения ни 

помага да направим удобствата повече, а престоят ви по-приятен.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

Какво трябва да взема с мен  

 

  

  

•Топъл спален чувал и възглавници (спално бельо не предоставаме)    

•Хавлия и тоалетни принадлежности    

•Паспорт/лична карта (виза ако имате налична)    

•Джобни пари ( препоръчваме ви минимум от £100)    

•Застраховка – застраховка с репатрация е жизненоважна в спешен случай, вие трябва 

да предоставите копие на въвеждащия курс  

  

•Данни за контакт с роднина/приятел     

•Шофьорска книжка и сертификат за професионална компетентност ако искате да 

карате минибус  

  

•Други сертификати/лицензи: за мотокар, първа помощ, качествен контрол и т.н    

•Подходящи облекло и обувки за Британско време – стабилни обувки и дъждобрани са 

препоръчителни. Предлагаме такива в нашия магазин, ако нямате място да ги съберете 

в багажа си.  

  

  

•Чувствайте се свободни да донесете вещи, които да направят караваната ви по-уютна 

–снимки на приятели е семейство, плакати и т.н.  

  

  

•Лаптоп    

*Моля имайте предвид, че вашите ценни вещи са ваша лична отговорност. Ние препоръчваме те да 

бъдат застраховани.  

   

  

  

 

  

  

  



 

Как да стигнем до Кобри Фармс?  

 

Ваша е отговорността да се организира собствен транспорт до Великобритания, 

а след това до Кобри Фармс. По-долу е полезна информация, за да помогне при 

планирането на Вашия транспорт.  

  

Кобри Фармс се намира три мили извън града Рос он Уай. Можете да 

пристигнете във фермата не по-късно от 18:00, от понеделник до петък и 14:00 в 

събота и неделя.  

  

Ако пристигнете в Росс-Он-Уай, между посочените часове, някой от фермата 

може да ви вземе, ако се обадите в офиса на 01989561835 или на Социалния 

служител на 07747561908.  

  

Най-близките летища   

• Бирмингам Интернационал Аирпорт: 1 час   

• Летище Кардиф: 1 час   

• Лондон Хеатхроу 2.5 часа.  

• Бристол: 1 час   

• Лондон Станстед: 3,5 - 4 ч   

• Лондон Лутън: 2,5 - 3 часа.  

  

С автобус   

  

Има автогара в Рос он Уай, където автобусите пристигат от Лондон, Бирмингам,  

Кардиф и Бристол. Основната автобусна линия е Национал Експрес  

(www.nationalexpress.com) и можете да резервирате билети предварително по 

интернет. Основната станция в Лондон е автогара Лондон Виктория.   

  

С влак   

  

Не съществува жп гара в Рос он Уай и най-близката гара е в Херефорд или 

Глостър (прибл. 30 минути път). Вие ще трябва да вземете обществения автобус 

от тези градове до Рос он Уай. (Автобусни графици могат да бъдат намерени на 

автогарата). Влаковите билети могат да бъдат резервирани предварително по 

интернет www.nationalrail.co.uk.   

  

  

http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/


С такси   

Има такси офис срещу автогарата в Росс-Он-Уай и те ще могат да ви отведат до 

Кобри Ферми за цена от около £ 7.00.  

  

COBREY FARMS, COLERAINE BUILDINGS, COUGHTON, ROSS-ON-WYE, 

HEREFORDSHIRE, HR9 5SG  
  

 


