Tot ce trebuie sã ştii

Cazare:
Cazarea este disponibilã în cadrul campus-ului fermei Cobrey. Personalul vã va aloca o
caravanã sau portcabinã (depinde de locaţia în care vã aflaţi). Fiecare caravanã/portcabinã va
fi împãrţitã cu alte 4-6 persoane. Caravanele conţin o camera de zi, o baie şi 2-3 dormitoare.
Mobila este asiguratã incluzand: mese, scaune, un aragaz, un frigider şi calorifere.
Portcabinele includ o camerã de zi aflatã la comun şi facilitãţi pentru a sevi masa. Dacã
decideţi sã staţi în afara campus-ului trebuie sã vã faceţi propriile aranjamente pentru a vã
deplasa la locul de muncã.
Se va percepe o taxã pentru cazare, iar aceastã taxã se va modifica şi este stabilitã în funcţie de
salariul minim pe economie din Marea Britanie. Butelia poate fi achiziţionatã în cadrul campusului iar costul va fi împãrţit între toţi membrii caravanei.

Muncã:
Munca la Cobrey Farms este plinã de provocari, dar în acelaşi timp plãcutã şi plinã de
satisfacţii. Din moment ce munca se desfãşoarã în permanenţã în echipã, angajaţii îşi fac
adesea prieteni pentru totdeauna. Veţi avea de asemenea oportunitatea de a munci cu o
mulţime de oameni din alte ţãri şi de culturi diferite.
Trebuie sã fiţi flexibil în ceea ce priveşte orele de muncã din moment ce s-ar putea sã fiţi
solicitaţi sã munciţi dimineaţa devreme sau seara târziu, acesta nu este un loc de muncã
obişnuit de la 9 la 5.
Munca în pre-sezon (Ianuarie, Februarie, Martie) implicã pregatirea terenului pentru
recoltarea sparanghelului. Fiecare aspect al tipului de muncã se desfãşoarã afarã, în camp şi
personalul este solicitat sã munceascã în toate condiţiile meteorologice. Munca tipicã include:
aşezarea de sârme şi polietilenã în câmpurile de sparanghel, construirea de tunele, tãiatul
afinelor şi a viţei de vie, recoltatul rubarbei.

Munca de recoltare implicã lucrul în echipã, în câmp, tãierea şi colectarea sparanghelului. O
parte din munca de recoltat se va desfãşura în locaţiile noastre din Suffolk şi Norfolk.
Amândouã, atât pre-sezonul cât şi recoltarea necesitã persoane pregãtite din punct de vedere
fizic, capabile sã se aplece, sã meargã, sã ridice şi sã munceascã ca o echipã, asigurându-se cã
munca este îndeplinitã într-un mod eficient şi la standarde ridicate.
Munca în fabricã include sarcini precum: spãlat, sortat şi ambalat. Personalului îi va fi atribuitã
o anumitã zonã de lucru şi va fi instruit pentru a putea îndeplini diverse sarcini. În timpul
sezonului de sortat-ambalat, fabrica va funcţiona 24 de ore/zi şi angajaţii o sã îşi desfãşoare
activitatea în ture. Din nou se cere o persoanã pregãtitã din punct de vedere fizic,
corespunzatoare pentru acest tip de muncã.
Alocarea zonelor şi sarcinilor de muncã vor avea loc la prima inducţie, şi ca urmare, trebuie sã
fiţi pregãtiţi de muncã atât în fabricã cât şi în câmp.
Când începeţi munca la Cobrey vã rugãm sã ne aduceţi la cunoştinţã locurile de muncã
anterioare/abilitãţi, în felul acesta putem sã vã atribuim un loc de muncã potrivit capacitãţilor
dumneavoastrã.

Plata şi orele de muncã:
În mod normal veţi fi solicitaţi sã munciţi 5-6 zile pe sãptãmânã. Scopul nostru este de a vã
aloca între 40-48 de ore pe sãptãmânã de persoanã dar asta depinde de vreme şi de condiţiile
de creştere a culturii.
Plata pe orã a angajaţilor se va face în conformitate cu salariul minim din Marea Britanie.
Plata se va face cu o sãptãmânã în urmã (Miercurea), direct în contul dumneavoastrã bancar
sau într-un cont ONE PAY pe care o sã vã ajutãm sã-l obţineţi.
Trebuie sã aveţi o adresã de email activã, deoarece pe acea adresã vã vom trimite fluturaşul
de platã şi informaţii importante.

Oportunitãţi de instruire şi dezvoltare:
Inducţia se va face la sosirea în ferma Cobrey. Informaţii utile vã vor fi furnizate, cum ar fi:
reguli de sãnãtate şi siguranţã la locul de muncã, regulile campus-ului, informaţii specifice
locului de muncã şi sfaturi în ceea ce priveşte îndeplinirea cu succes a atribuţiilor la locul de
muncã.
Un supraveghetor va munci alãturi de dumneavoastrã în prima zi ca sã vã asiste şi sã vã ofere
ajutor dacã este necesar. Instrucţia completã vã va fi oferitã când veţi fi rugaţi sã îndepliniţi
diverse sarcini. Cursuri de formare vor fi disponibile şi o sã vã anunţãm în avans despre cum
şi când puteţi participa.

În ceea ce priveşte oportunitatea de a avansa, cei care prezintã aptitudini, abilitãţi şi o bunã
capacitate de comunicare vor fi luaţi în evidenţã. Este important ca sã ne comunicaţi orice
zonã în care aţi dori sã lucraţi şi o sã facem tot posibilul sã potrivim cerinţa dumneavoastrã
unui loc de muncã specific.

Facilitãţi disponibile în cadrul campus-ului:
Existã numeroase facilitãţi de recreere în cadrul campus-ului de care personalul dispune, cum
ar fi: teren de fotbal, o camerã de internet cu Wi-Fi şi calculatoare, mese de tenis şi de billiard,
televizor, camerã pentru petreceri, salã de forţã.
Avem în cadrul campus-ului un magazin care vã va asigura produse alimentare de bazã şi
articole practice ca de exemplu pelerine, mãnuşi şi cizme de cauciuc. Dacã doriţi ceva ce nu
se aflã pe stoc vã rugãm sã ne anunţaţi şi vom vedea în ce mãsurã acesta este solicitat. Avem
de asemenea şi spãlatorie acest serviciu fiind unul contra cost.

Sprijin şi ajutor în fermã:
Asigurãm fiecãrui membru al personalului un bilet gratuit (5 cãlãtorii gratuite) pentru
microbuz pe baza cãruia pot cãlãtori în Ross-on-Wye pentru cumpãrãturi.
Dacã aveţi nevoie de medic, dentist sau spital în timpul şederii la Cobrey Farms, o sã vã ajutãm
sã vã programaţi şi o sã vã asigurãm transportul.

Încurajãm oamenii sã participe la turneele noastre organizate de fotbal şi de tenis de masã.
De asemenea organizãm şi o petrecere de sfârşit de sezon pentru a sãrbãtori munca grea
depusã de personalul nostru în timpul sezonului de sparanghel.
Cobrey Farms are o echipã dedicatã de Ofiţeri de Bunãstare care vã stau la dispoziţie pentru
a vã ajuta cu ce aveţi nevoie în timpul şederii la fermã. Ajutorul lor include şi alocarea unei
caravane, cursuri de formare (induţie), întreţinerea campus-ului şi sevicii de traducere.
Dacã aveţi orice problemã la locul de muncã, managerii din fabricã/câmp sunt acolo pentru a
vã ajuta. Întodeauna apreciem feedback-ul din partea angajaţilor noştrii şi avem o cutie
pentru sugestii care ne permite sã îmbunãtãţim facilitãţile acordate personalului nostru.

Ce trebuie sã aduc cu mine?

•Paşaport (şi vizã dacã deţineţi).
•Bani (vã recomandãm minim 100 de lire).
•Documentele de asigurare - asigurarea de repatriere este vitalã în caz de urgenţã, veţi fi rugaţi sã
prezentaţi o copie dupã aceasta la inducţie (dacã deţineţi).
•Detaliile unei rude apropiate .
•Permisul de conducere incluzând atestatul de transport persoane (CTC) dacã doriţi sã conduceţi
microbuzul.
•Alte certificate/licenţe: motostivuitor, motostivuitor cu braţ telescopic sau de prim ajutor.
•Haine de muncã şi încãlţãminte corespuzãtoare pentru vremea Britanicã, încãlţãminte de muncã
rezistentã şi pelerine pentru ploaie vã sunt recomandate. Avem la vânzare aceste articole la magazinul
nostru din incinta campus-ului în cazul în care nu aveţi suficient spaţiu în valizã.
*Vã rugãm sã conştientizaţi cã bunurile dumneavoastrã sunt pe propria rãspundere, vã
recomandãm asigurarea acestora.

Cum ajung la Cobrey Farms?
Este responsabilitatea dumneavoastră de a vã organiza transportul propriu în Marea Britanie
şi apoi la Cobrey Farms. Mai jos sunt câteva informații utile pentru a vã ajuta la planificarea
transportului.
Cobrey Farms este situatã 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.
Vã rugãm sã vã alãturaţi paginii noastre de Facebook (Cobrey Farms) pentru mai multe
informaţii.

Cele mai apropiate aeroporturi sunt:
•
•
•
•
•

Aeroportul Intern Birmingham: 1 oră.
Aeroportul Cardiff: 1 oră.
Bristol: 1 oră.
Londra Stansted: 3.5 - 4 ore.
Londra Luton: 2,5 și 3 ore.

Cu autobuzul:
Există o stație de autobuz în 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 în avans online. Gara principală din Londra
este London Victoria Coach Station.

Cu trenul:
Nu există nicio stație de tren în Ross-on-Wye și cea mai apropiată stație este în Hereford sau
Gloucester (aprox. 30 minute distanță). Veți avea nevoie de serviciul autobuzelor publice din
aceste orașe pentru a ajunge în Ross-on-Wye. (planul cu orele de plecare pot fi găsite la
stația de autobuz). Biletele de tren pot fi rezervate în avans online www.nationalrail.co.uk.
Cu Taxi:
Există un birou de taxi peste drum de stația de autobuz din Ross-on-Wye și ei vor fi în măsură
să vă aduca la Cobrey Farms pentru un cost de aproximativ £ 7.00.
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