Intoarcerea plantei (dreptaci) – Westland
Angajat cel putin 26 saptamani

Descriere
Pentru a ne asigura ca putem recolta mai multe rosii, plantele sunt atirnate cu usurinta in sera una
linga alta. Planta nu creste automat in jurul sfoarei, dar aceasta sfoara este rasucita in jurul plantei.
Acest lucru se intimpla in fiecare saptamana, doarece planta creste. Planta produce lastari noi, care
elimina energia din planta principala. Prin eliminarea acestor lastari, hotii, planta principala obtine
mai multa energie necesara pentru a produce rosii.
De asemenea, veti fi dispus să desfășurați si alte activități de horticultura daca va fi necesar.

Cerinte:
-

Aveti cel putin 6 luni de experienta in intoarcerea plantei de rosii;
Sunteti motivat sa ramineti pe o perioada mai indelungata de timp (cel putin 26 de
saptamani);
Sunteti motivat, aceasta companie lucreaza cu obiective;
Nu aveti frica de inaltime;
Sunteti predispus sa lucrati la temperaturi ridicate;
Doriti sa lucrati mai multe ore;
Permis de conducere prezinta un avantaj (plata pentru conducerea masinii noastre este € 2
pe zi).

Conditii :


Noi platim salarii saptamanale
Virsta
Salariul brut pe ora
o 18 ani:
€ 6.87
o 19 ani:
€ 7.86
o 20 ani:
€ 8.84
o 21 ani:
€ 9.82
o 22+:
€ 9.82

Cu experiența dumneavoastră pe această poziție puteți câștiga un salariu mai mare.

Funcționează ca o structură de bonusuri care poate duce la un salariu cu până la 20% mai
mare în fiecare săptămână!

Cazare:
€ 95.00 pe saptamana

Asigurare de santate: € 23.60 pe saptamana

Transport:
De la cazare spre munca = gratis. Aranjat de catre NL Jobs.
Mai multe informatii?
Pentru mai multe informatii puteti contacta unul din recruterii nostri la +3117452656595, sau e-mail
work@nl-jobs.com sau Facebook (https://www.facebook.com/nl.jobs).
Desigur sunteti deasemenea bineveniti la oficiul nostru pe adresa Tuindersweg 49 in Maasdijk.
Sunteti interesat sau credeti ca indepliniti cerintele enumerate? Inregistreaza-te acum pe websiteul nostru si noi va vom contacta cit de curind posibil.

