Tomaten oogsten – Riland
Dienstverband: minimaal 12 weken

Omschrijving
Zodra de eerste trossen geoogst zijn zal er gedurende de levenscyclus van de plant wekelijks
ongeveer 1 tros per plant geoogst worden. De oogsters lopen met karren vol met oogstfust langs de
tomatenplanten waar de rijpe trossen van de plant worden geknipt.
Een aantal van de werkzaamheden die komen kijken bij de teelt van tomaten:
- Blad snijden: Als de tros begint te kleuren wordt het blad rondom de tros weg gesneden.
- Snoeien: Een tomatenplant kan enorme lange trossen met tomaten maken. Ondanks dat dit
commercieel interessant zou kunnen zijn wordt er voor gekozen om slechts een bepaald
aantal vruchten aan de tros te laten zitten. Hierdoor hoeft de plant niet te veel energie te
steken in het rijp maken van alle tomaten. Op deze manier krijgen de tomaten die over
blijven veel meer smaak en levert het mooie uniforme trossen op.
Tevens ben jij ook bereid om als het nodig is overige tuinbouw werkzaamheden uit te voeren.

Eisen:






Je bent gemotiveerd om voor langere tijd (minimaal 12 weken) te blijven
Je spreekt Roemeens
Je bent gedreven, dit bedrijf werkt met targets
Je wilt volop uren maken
Rijbewijs is een pre (voor het besturen van onze auto krijg je een vergoeding van € 2,- per
dag)

Voorwaarden:






We betalen wekelijks loon
Leeftijd
Bruto uurloon
18 jaar:
€ 6,87
19 jaar:
€ 7,86
20 jaar:
€ 8,84
21 jaar:
€ 9,82
22+:
€ 9,82
In het geval van goede normen zijn er flinke bonussen te verdienen.
Huisvesting:
€ 95,00 per week
Zorgverzekering:
€ 23,60 per week
Vervoer:
Woon-werk verkeer regelt NL Jobs en is gratis

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze Recruiters op telefoonnummer
+3117452656595, via e-mail www.praca@nl-jobs.com of via Facebook
(https://www.facebook.com/nl.jobs).
Natuurlijk ben jij ook van harte welkom bij ons op het kantoor aan Tuindersweg 49 in Maasdijk of
op Zaagmolenweg 14 in Spanbroek.
Ben je geïnteresseerd en denk je te voldoen aan de gestelde eisen in het profiel? Registreer je dan
nu via onze website en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

