
  
  

  

 

Tot ce trebuie sa stii  

 

  

Cazarea  
  

Cazarea este  disponibila in cadrul site-ului Cobrey farm;personalul va va aloca o caravana sau 

portcabina depinde de locatia in care va aflati.Fiecare caravana/portcabina va fi impartita cu 

alte 4-6 persoane.Caravanele contin o camera de zi,o baie si 2-3 dormitoare.Mobila este 

asigurata incluzand:mese,scaune,un aragaz,un frigider si calorifere.Sunteti rugati sa va 

asigurati pe cont propriu ustensilele pentru gatit,tacamurile si lenjeria de pat.Portcabinele 

includ o camera de zi aflata la comun si facilitati pentru  a sevi masa.Daca decideti sa stati in 

afara campus-ului,trebuie sa va faceti propriile aranjamente pentru a va deplasa la locul de 

munca.  

  

Tariful pentru cazare este de 42 lire pe saptamana. Butelia poate fi achizitionata in cadrul 

campus-ului;iar costul va fi impartit intre toti membrii caravanei.  

  

Despre munca  

Munca la Cobrey Farm este plina de provocari,dar in acelasi timp placuta si plina de 

satisfactii.Din moment ce munca se desfasoara in permanenta in echipa,angajatii isi fac adesea 

prieteni pe viata.Veti avea de asemenea oportunitatea de a munci cu o multime de oameni din 

alte tari si de culturi diferite.  

  

Trebuie sa fiti flexibil in ceea ce priveste orele de munca din moment ce s-ar putea sa fiti 

solicitati sa munciti dimineata devreme sau seara tarziu,acesta nu este un loc de munca obisnuit 

de la 9 la5.  

  

Munca in pre-sezon(Ianuarie,Februarie,Martie)implica pregatirea terenului pentru recoltarea 

sparanghelului.Fiecare aspect al tipului de munca se desfasoara afara,in camp,si personalul este 

solicitat sa munceasca in toate conditiile meteorologice.Munca tipica include:asezarea de 

sarme si polietilena in campurile de sparanghel,costruirea de tunele,taiatul afinelor si vitei de 

vie,recoltatul rubarbei.  

  



Munca de recoltare implica lucrul in echipa,in camp,taierea si colectarea sparanghelului.O 

parte din munca de recoltat se va desfasura in site-urile noastre din Suffolk si Norfolk.  

  

Amandoua,atat pre-sezonul cat si recoltarea necesita persoane pregatite din punct de vedere 

fizic,capabile sa se aplece,sa mearga,sa ridice si sa munceasca ca o echipa asigurandu-se ca 

munca este indeplinita intr-un mod eficient si la standarde ridicate.O parte din personal va fi 

alocat sa lucreze in site-uri dinainte de a ajunge la Cobrey Farms si ceilalti au posibilitatea de  

a indica la inductie locul unde ar dori sa munceasca.  

  

Munca in depozitul de ambalare include sarcini ca:spalarea,sortarea si ambalarea.Personalului 

ii va fi atribuita o anumita zona de lucru si va fi scolarizat pentru a putea indeplini diverse 

sarcini.In timpul sezonului de ambalare,depozitul de ambalare va functiona 24 de ore pe zi si 

angajatii o sa isi desfasoare activitatea in ture.Din nou se cere o persoana pregatita din punct 

de vedere fizic, corespunzatoare pentru acest tip de munca.  

  

Alocarea zonelor si sarcinilor de munca vor avea loc la prima inductie,si ca urmare,trbuie sa 

fiti pregatiti de munca atat in depozitul de ambalare cat si in camp.  

Cand incepeti munca la Cobrey va rugam sa ne aduceti la cunostinta despre locul de munca 

anterior/abilitati in felul acesta putem sa va atribuim un loc de munca potrivit capacitatilor 

dumneavoastra.  

  

Plata si orele de munca  

In mod normal veti fi solicitati sa munciti cinci sau sase zile pe saptamana.Scopul nostru este 

de a va aloca intre40-48 de ore pe saptamana de persoana dar asta depinde de vreme si de 

cultura.  

  

Plata angajatilor se face la ora si este  in conformitate cu salariul minim pe economie. 

  

Plata se va face cu o sapatamana in urma(Miercurea), direct in contul dumneavoastra bancar 

sau intr-un cont OnePay pe care o sa va ajutam sa-l obtineti.  

  

Este obligatoriu sa dispuneti de o adresa de email activa,din moment ce adesea va trimitem 

fluturasul de salariu si informatii importante la aceasta adresa.  

  

Formarea si dezvoltarea oportunitatilor   

Inductia se va face la sosirea in Cobrey farm;informatii utile va vor fi furnizate cum ar fi:reguli 

de sanatate si siguranta in munca,reguli ale campus-ului,informatii specifice locului de munca 

si sfaturi in ceea ce priveste indeplinirea cu succes a atributiilor la locul de munca.  

  

Un supraveghetor va munci alaturi de dumneavoastra in prima zi ca sa va asiste si sa va ofere 

ajutor daca este necesar.Indrumare completa va va fi oferita cand veti fi rugati sa indepliniti 

diverse sarcini.Cursuri de formare vor fi disponibile si o sa va anuntam in avans despre cum si  

cand puteti participa.   

In ceea ce priveste oportunitatea de a avansa,aceia care prezinta aptitudini,abilitati si o buna 

capacitate de comunicare vor fi luati in evidenta.Este important ca sa ne comunicati orice zona 

in care ati dori sa lucrati si o sa facem tot posibilul sa potrivim cerinta dumneavoastra unui loc 

de munca specific.  

  



  

Facilitati disponibile in cadrul site-ului  

Exista numeroase facilitati de recreere in cadrul site-ului de care personalul dispune,cum ar 

fi:terenuri de volei si football,o camera de internet cu Wi-Fi,masa de tenis si de biliard si o 

camera cu televizor.  

  

Avem in cadrul site-ului un magazin care va asigura elemente de baza cum ar fi paine si lapte,si 

articole practice ca de exemplu pelerine,manusi si cizme de cauciuc.Daca doriti ceva ce nu se 

afla pe stoc va rugam sa ne anuntati si vom vedea in ce masura acesta este solicitat.Avem de 

asemenea si spalatorie acest serviciu fiind unul contra cost.  

  

  

Cum va sprijinim cand sunteti aici   

Toti angajatii beneficiaza de 6 bilete de calatorie gratuite pe luna catre supermarket-urile locale. 

  

Daca aveti nevoie de medic,dentist sau spital in timpul sederii la Cobrey Farm,o sa va ajutam 

sa va programati o intalnire si o sa va asiguram transportul.  

  

  

Incurajam oamenii sa participle la partidele noastre organizate de football si la turneele de tenis 

de masa.De asemenea organizam si o petrecere de sfarsit de sezon,la sfarsitul sezonului de 

sparanghel pentru a sarbatori munca grea depusa de personalul nostru.  

  

Cobrey Farms are o echipa dedicata de ofiteri de bunastare care va sta la dispozitie pentru a va 

sprijini in timpul sederii.Sprijinul lor include si alocarea unei caravane,cursuri de 

inductie,intretinerea campus-ului si sevicii de traducere.  

  

Daca aveti orice problema la locul de munca,managerii din depozitul de ambalare respectiv 

recoltare sunt acolo pentru a va ajuta.Intodeauna apreciem feedback-ul din partea angajatilor 

nostrii si avem o cutie pentru sugestii care ne permite sa imbunatatim facilitatile acordate 

personalului nostru.  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

 

   Ce trebuie sa aduc cu mine?    

 

  

•Sac de dormit calduros si  perne(lenjeriile de pat nu va sunt asigurate)    

•Prosop si sac pentru spalat    

•Pasaport(si visa daca detineti)    

•Bani(va recomandam minim 100 de lire)    

•Documentele de asigurare-asigurarea de repatriere este vitala in caz de 

urgenta,veti fi rugati sa prezentati o copie dupa aceasta la inductie.  

  

•Detaliile unei rude apropiate    

•Permisul de conducere incluzand atestatul de transport persoane(CTC) daca 

doriti sa conduceti microbuzul.  

•Alte certificate/licente:motostivuitor,motostivuitor cu brat telescopic sau de 

prim ajutor.  

  

•Haine de munca si incaltaminte corespuzatoare pentru sezonul 

Britanicincaltaminte de munca rezistenta si pelerine va sunt recomandate.Avem 

la vanzare aceste articole la magazinul nostru din incinta site-ului in cazul in 

care nu aveti suficient spatiu in valiza.  

  

•Sunteti bineveniti sa aduceti lucruri care va fac sa va simtiti in 

dormitorul,caravana dumneavoastra ca acasa, de exemplu fotografii ale 

prietenilor sau familiei,postere etc.  

  

•Laptop-uri*  

  

  



*Va rugam sa constientizati ca bunurile dumneavoastra sunt pe propria raspundere;va 

recomandam asigurarea acestora.  

 

 

Este responsabilitatea dumneavoastră de a va organiza transportul propriu în Marea Britanie și 

apoi la Cobrey Farms. Mai jos sunt câteva informații utile pentru a ajuta la planificarea 

transportului dumneavoastră.  

  

Cobrey Farms este situat la 3 mile de orașul Ross-on-Wye. Puteți ajunge la ferma nu mai târziu 

de ora 18:00 de luni până vineri și nu mai târziu de ora 14:00  sâmbăta sau duminica.  

  

Dacă ajungeți la Ross-on-Wye intr-unul dintre momentele mentionate mai sus, cineva de la 

fermă va poate colecta, dacă sunați la birou  pe ofiterul responsabil cu bunăstarea la 01989 

561835 sau la 07747561908.  

  

Cele mai apropiate aeroporturi  

• Aeroportul Intern Birmingham: 1 oră  

• Aeroportul Cardiff: 1 oră  

• Bristol: 1 oră  

• Londra Stansted 3.5 - 4 ore  

• Londra Luton de 2,5 și 3 ore  

  

Cu autobuzul  

Există o stație de autobuz in Ross-on-Wye, unde autobuzele sosesc de la Londra,  

Birmingham, Cardiff și Bristol. Principalul serviciu de autobuz este National Express  

(www.nationalexpress.com) și puteți rezerva bilete in avans on-line. Gara principală din Londra 

este London Victoria Coach Station.  

  

Cu trenul  

  

Nu există nici o stație de tren din Ross-on-Wye și cea mai apropiată stație este în Hereford sau 

Gloucester (aprox. 30 minute distanță). Veți avea nevoie de sericiul autobuzelor publice din 

aceste orașe pentru a ajunge în Ross-on-Wye. (Tabele de timp pot fi găsite la stația de 

autobuz). Biletele de tren pot fi rezervate în avans on-line www.nationalrail.co.uk.  

  

  

Cum ajung la Cobrey Farms?   

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


Cu Taxiul  

  

Există un birou de taxi vizavi de stația de autobuz de la Ross-on-Wye și ei vor fi în măsură să 

vă aduca la Cobrey Farms pentru un cost de aproximativ £ 7.00.  

  

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

HEREFORDSHIRE, HR9 5SG  
 


