Recoltarea rosiilor – Middenmeer
Perioada de angajare de cel putin 12 saptamani

Descriere
Odata ce primii ciorchini au fost recoltati, aproximativ un ciorchin de la planta va fi recoltat in fiecare
saptamana in timpul ciclului de viata al plantei. Recoltatorii se plimba cu carute pline de rosii de-a
lungul plantelor de tomate unde clustele coapte ale plantei sunt taiate.
Unele activitati care vin cu cultivarea rosiilor:

Decuparea frunzelor: Cind ciorchinul incepe sa prinda culoare, frunza este taiata in jurul
clusterului.

Retezarea: O planta de tomat poate face ciorchini lungi cu rosii. Desi acest lucru ar putea fi
interesant din punct de vedere comercial, se decide de a lasa doar un anumit numar de
legume pe ciorchin. Acest lucru inseamna ca planta nu trebuie sa depuna prea multa energie
pentru a produce rosii coapte. In acest fel, rosiile ramase obtin mai multa aroma si produc
ciorchini frumosi uniform.
De asemenea, sunteți dispus să desfășurați alte activități horticole dacă este necesar.

Cereri:





Sunteti motivat sa ramineti pe o perioada mai indelungata de timp(cel putin 12 saptamani);
Sunteti motivat, aceasta companie lucreaza cu obiective;
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
18 ani:
€ 6.87
19 ani:
€ 7.86
20 ani:
€ 8.84
21 ani:
€ 9.82
22+:
€ 9.82
În cazul normelor bune, pot fi obținute bonusuri substanțiale.
Cazare:
€ 95.00 pe saptamana
Asigurare medicala:
€ 23.60 pe saptamana
Transport:
De la cazare la 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 bineveniti si 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.

