
Informacje o naszym gospodarstwie

Prowadzimy gospodarstwo rodzinne, zajmujące  się uprawą owoców i warzyw.  W naszym
gospodarstwie głównymi produktami są:  szparagi, truskawki, maliny, borówki i jabłka. W okresie
zbiorów od ponad 20 lat zatrudniamy pracowników sezonowych z Polski. Dlatego też osobom
zainteresowanym pracą w naszym gospodarstwie chcemy ułatwić kontakt i uzyskanie
podstawowych informacji o warunkach zatrudnienia.

1. Warunki zatrudnienia:
Do zbioru truskawek zatrudniamy wyłącznie kobiety:

 gospodynie domowe, 
 emerytki,
 studentki,

Do zbioru szparaga zatrudniamy wyłącznie mężczyzn.
Osoby te muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające ich status w Polsce. 
Osoby rozpoczynające prace otrzymają odpowiednie przeszkolenie w zakresie technik zbierania
szparagów, truskawek i malin.

Spożywanie alkoholu w naszym gospodarstwie jest zabronione ze względu na bezpieczeństwo
pracy jak i przepisy ubezpieczeniowe Niemieckiej Kasy Chorych. Palenie papierosów zabronione
jest w obrębie całego budynku mieszkalnego, innych pomieszczeniach gospodarstwa, jak również
podczas prac polowych. Palić można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Niezastosowanie
się do powyższego zakazu skutkować będzie zwolnieniem z pracy (wypowiedzeniem umowy).

2. Okres zatrudnienia: - maksymalnie 12 tygodni. 
      Orientacyjne terminy wyjazdów:

 Mężczyźni – połowa/ koniec marca – szparagi 
 Kobiety -  koniec kwietnia  -  truskawki w tunelach 
 Kobiety – połowa, maja – truskawki poza tunelami 
 Kobiety – połowa czerwca – truskawki, maliny, borówki (zbiór, sadzenie, pielęgnacja)
 Mężczyźni – wrzesień  - zbiór jabłek
3. Czas pracy:

Tygodniowy – dozwolony czas pracy wynosi 48 – do max 60 godz. Umowę zawieramy na 3
miesiące.
 Przeważnie pracę  rozpoczynamy około godz. 6.30. Wymagamy punktualności!!!, ponieważ czas
jest liczony od momentu przybycia na stanowisko pracy (pole).
Przerwy: obiad – 1 godz., rano i popołudniu 30min. 

4. Wynagrodzenie:
Przy stawce godzinowej płacimy 8,60€ netto.
- zbiór szparagów odbywa się przy stawce godzinowej. Przeprowadzamy kontrolę zebranych
szparagów, jak również kopców szparagowych. Każdy zbierający pracuje przez cały sezon na
swoich (przydzielonych wcześniej) rzędach. Codziennie przeliczana jest ilość zebranych szparagów
w stosunku do czasu pracy. Oczekujemy zbioru około 15 kg w ciągu godziny. Kto spełnia nasze
wymagania odnośnie zbiorów i zbiera więcej niż przewidziana norma, otrzyma premię.  Na
początku i końcu sezonu, jak również podczas chłodnych dni mogą wystąpić niskie zbiory. Staramy
się wtedy zapewnić inną pracę (przy warzywach, kartoflach, naprawach, itp.), według stawki
godzinowej.  
- zbiór truskawek odbywa się według premiowanej stawki godzinowej. Każdy zbierający
otrzymuje swoje rzędy, na których pracuje do końca sezonu. Ilość zebranych truskawek jest
codziennie zapisywana. Oczekujemy zbioru średnio 27 szalek (pojemniczek 500 gram), na godzinę
od osoby.  Przeprowadzamy systematyczną kontrolę jakości zbieranych truskawek, jak i rajek
( grządek).  Kto zbiera więcej niż 27 szalek w ciągu godziny, utrzymując przy tym wymaganą
jakość zebranych truskawek  otrzyma premię.
Podczas niskich zbiorów, spowodowanych warunkami pogodowymi, jak również  na początku i



końcu sezonu, staramy się zapewnić inną pracę w gospodarstwie. 

- każdy pracownik w okresie zatrudnienia otrzymuje ubezpieczenie zdrowotne.

5. Zakwaterowanie:
Podczas pobytu zapewniamy mieszkanie w ogrzewanych 2 – 5  osobowych pokojach, pościel oraz
jej wymianę. W budynku znajdują się toalety, prysznice oraz dwie wyposażone kuchnie z
lodówkami, kuchenkami gazowymi, jak i pralki automatyczne, żelazko. Wszystkie pomieszczenia
regularnie sprawdzane są pod względem czystości. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w obrębie
całego budynku mieszkalnego. 

6. Wyżywienie:
W godzinach południowych jest przywożony obiad. Po południu zapewniamy kawę. Śniadania i
kolacje zatrudnieni przygotowują sobie we własnym zakresie.

7. Zakupy: 
Sklepy oddalone są około 2 – 3km. Zapewniamy wyjazd na zakupy do większego miasta
oddalonego o 6km. (Lünen) - po wcześniejszym  uzgodnieniu i zebraniu się grupy osób.

8. Koszty:
Dzienny koszt  pobytu :  - zakwaterowanie + obiad  - 11€                                  

9. Co zabrać:
- paszport lub dowód osobisty
- kwestionariusz stwierdzający obowiązek ubezpieczeniowy/ zwolnienie od obowiązku
ubezpieczeniowego polskich pracobiorców sezonowych 
- odpowiednie ubranie robocze na upalną i deszczową pogodę ( kalosze, buty robocze, ubranie
przeciwdeszczowe,….). Proszę pamiętać o nakryciu głowy chroniącym przed słońcem – najlepiej
kapelusz z dużym rondem.

10. Dojazd:
Nasze gospodarstwo położone jest  20km na północ od Dortmundu. Przystankiem docelowym jest
Dortmund, do którego są dobre połączenia autobusowe i lotnicze (linia Wizzair), zarówno z Polski,
jak i z powrotem. Znając dokładny czas przyjazdu pracownika, odbieramy go z dworca lub lotniska.
Istnieje możliwość przyjazdu do pracy własnym samochodem.

11. Kontakt:
Nasz adres: Gemüsehof Hubertus Bleckmann
                    Alstedder Str. 6
                    59379 Selm – Bork
                    Telefon: 0049 02592/62813 ( tylko w języku niemieckim)  
                     Fax:      0049 02592/7653
 Odpowiedzi na ewentualne pytania, jak i  dalszych informacji związanych z zatrudnieniem,
chętnie udzielimy  w języku polskim  pod numerem telefonu: 0048 730 571 155
                                                                                                   0049 157 881 93087

Doceniamy dobrą współpracę!


