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1. Despre Teboza 

Teboza este o întreprindere familială axată 100% pe sparanghel. Compania își are sediul în 

orașul Helden din sudul Olandei. Producem, recoltăm și ambalăm plante de sparanghel și 

sparanghel proaspăt pentru clienții noștri. În timpul sezonului, lucrăm cu un grup de 

aproximativ 360 de angajați foarte motivați și experimentați care călătoresc în Olanda 

pentru a realiza întreaga diversitate de operațiuni în perioada respectivă.  

Dacă doriți să realizați o muncă provocatoare în sectorul agricol în perioada începând din 

ianuarie și până la sfârșitul lui august, atunci Teboza este locul potrivit pentru dvs.! 

Pentru mai multe informații, urmăriți-ne pe:  

  

http://www.facebook.com/www.tebozaworks.com
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2. Munca 

Munca sezonieră pentru Teboza presupune a lucra și a trăi împreună cu colegi de diferite 

naționalități. Veți lucra într-o echipă la exterior pe un câmp sau la interior într-un hambar. 

Munca la exterior (Teboza Productions B.V.) 

La începutul sezonului (ianuarie, februarie și martie), munca la exterior implică recoltarea 

sparanghelului din sere și pregătirea câmpurilor de la exterior pentru recoltarea care va avea 

loc mai târziu în sezon. Tăierea efectivă a sparanghelului la exterior pe câmpuri are loc în 

perioada începând din martie și până la sfârșitul lui iunie. Mai târziu în sezon (iulie și august), 

munca se concentrează pe curățarea și pe întreținerea câmpurilor și, unde este posibil, pe 

pregătirea acestora pentru perioada de iarnă. 

Munca la exterior presupune să fiți pregătit(ă) să lucrați pe orice fel de vreme. 

Ne așteptăm să fiți flexibil(ă) cu privire la orele și la zilele de lucru. Numărul de ore de lucru 

pe zi poate varia, deoarece munca depinde de vreme. 

Trebuie desigur să aveți o condiție fizică suficient de bună pentru a realiza munca. Rețineți că 

majoritatea muncii la exterior implică mult mers pe jos, ridicare și aplecare! 

Munca la interior (Teboza Pack B.V.) 

În prima perioadă (martie și aprilie), munca la interior implică sortarea plantelor de 

sparanghel de-a lungul unei benzi transportoare. De la jumătatea lui aprilie și până la 

sfârșitul lui iunie, aceasta cuprinde sortarea, ambalarea sau decojirea. 

Această muncă se va realiza într-un sistem cu două schimburi. Se așteaptă să fiți flexibil(ă) în 

ceea ce privește orele dvs. de lucru și pentru această muncă, deoarece aceasta depinde 

parțial de comenzile de la clienți pentru ziua respectivă. 

Deși această muncă este relativ ușoară și nesolicitantă din punct de vedere fizic, trebuie să 

rețineți că va trebui să stați în picioare toată ziua pentru a o realiza.  

Obiectivul nostru este să vă oferim de lucru fie la interior, fie la exterior, dar ne așteptăm să 

fiți flexibil(ă) și în această privință, dacă este necesar. 

Formarea și posibila dezvoltare 

Când sosiți la Teboza, vi se vor oferi instrucțiuni/o prezentare. Apoi vi se vor oferi și 

informații importante precum instrucțiuni privind munca, reguli de igienă și reguli și 

regulamente pentru cazarea dvs. 
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În fiecare departament veți munci sub un șef care vă va supraveghea și vă va ajuta când este 

necesar în prima dvs. zi. Ne așteptăm să vă dedicați deplin diverselor operațiuni pe care vi se 

va cere să le realizați. Șeful dvs. va fi și principala dvs. persoană de contact de-a lungul 

perioadei pe care o petreceți la Teboza. Acestea pot fi recunoscute după capacele albastru 

închis. 

Se vor furniza cursuri de formare pentru angajații care au nevoie de ele pentru o anumită 

sarcină. Veți fi informat(ă) despre acestea la timp. 

Vă rugăm să ne comunicați în prealabil care sunt abilitățile și calitățile dvs. principale și ce vă 

interesează cel mai mult. Vom face apoi tot posibilul să planificăm tipul de muncă potrivit 

pentru dvs. 

3. Salariul 

Veți fi programat(ă) să lucrați șase din șapte zile. Obiectivul nostru este de a încerca să ne 

asigurăm că veți putea lucra în medie între 32 și 48 de ore pe săptămână. 

Veți fi plătit(ă) pentru fiecare oră lucrată și salariul vă va fi plătit pe perioadă de plată (4 

săptămâni). Pe săptămână, veți primi un avans pe baza orelor lucrate, conform prezentării 

generale de mai jos: 

0 până la 20 de ore lucrate: niciun avans 
21 până la 30 de ore lucrate: 50 EUR avans 
31 până la 40 de ore lucrate: 100 EUR avans 
Peste 40 de ore lucrate: 150 EUR avans 

Aceste avansuri vor fi scăzute din salariul dvs. în perioada de plată. În plus față de salariul 
dvs. orar, veți primi și o indemnizație de concediu.  

Plătim în conformitate cu salariul minim legal aplicabil în Țările de Jos. În 2023, acesta este 

de 11,16 EUR pe oră pentru lucrările de interior pentru Teboza Pack B.V. și € 11,75 pe oră 

pentru munca în aer liber pentru Teboza Productions B.V., pentru toate vârstele. 

Puteți câștiga un bonus în mod individual pentru tăierea sparanghelului.  

Costurile oricărei cazări și asigurări de sănătate vor fi deduse din salariul dvs. 

Trebuie să aveți o adresă de e-mail activă, deoarece vă vom trimite fișa de plată și alte 

informații importante la adresa respectivă. 
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4. Cazarea 

Tipurile de cazare 

Teboza se poate ocupa de cazarea dvs. La distribuirea camerelor disponibile, vom lua în 

considerare dorințele personale (familie, prieteni și parteneri), unde este posibil. 

Vă putem oferi posibilitatea de a alege dintre trei tipuri diferite de cazare. Casa de la fermă și 

unitatea de locuit se află la sediul Teboza. 

• Casa de la fermă:  

Casa de la fermă are o cameră de zi, bucătărie și WC/baie la comun. În total, casa de la 

fermă are 14 dormitoare, adecvate pentru 2 sau 3 persoane. Există echipamente de 

spălat rufe la comun pentru casa de la fermă și unitatea de locuit.  

• Unitatea de locuit: 

Unitatea de locuit are o cameră de zi, bucătărie și WC/baie la comun. Unitatea este 

înconjurată de un gazon mare. În total, această unitate are 10 dormitoare, adecvate 

pentru 2 persoane. Există echipamente de spălat rufe la comun pentru casa de la fermă 

și unitatea de locuit. 

• Altă cazare: 

Există opțiuni de cazare în diverse locații în jurul companiei Teboza (10-45 de minute). 

Acestea au o cameră de zi, bucătărie, instalații sanitare și spălătorie la comun.  

Toate tipurile de cazare sunt complet mobilate, dar nu se oferă lenjerie de pat. Lenjeria de 

pat se poate închiria opțional de la Teboza. 

Costuri 

Pentru 2023, costul total al cazării este de 12,75 EUR de persoană pe noapte pentru 

persoanele în vârstă de cel puțin 23 de ani.  
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Alte facilități  

• Toate tipurile de cazare au WiFi și grătare și puteți utiliza gazonul pentru diverse 

activități. 

• O dată pe săptămână puteți utiliza microbuzul/autobuzul pentru a merge la 

supermarket. 

• Locatorul poate face disponibil bicicleta. 

• La sfârșitul sezonului, Teboza organizează întotdeauna un grătar pentru toți angajații. 

• În satul în care își are sediul Teboza veți găsi mai multe supermarketuri, magazine și 

cafenele/restaurante fermecătoare.  

• Orașele mari, Venlo și Roermond, se află la o distanță de 30 de minute față de Teboza. 

Roermond se mândrește cu un centru Designer Outlet renumit. În cele două orașe se 

poate ajunge ușor cu autobuzul sau cu trenul. 

• De asemenea, în apropiere există mai multe piscine și săli de forță. 

5. Sprijin din partea P&O 

Burger Service Nummer (BSN)/Numărul de cetățean 

În Olanda, toată lumea trebuie să aibă un număr de cetățean (Burger Service Nummer – BSN) 

pentru a putea munci. Un astfel de număr trebuie obținut de la autoritățile dvs. municipale. 

Dacă ați mai lucrat în Olanda, veți avea deja un astfel de număr BSN; nu uitați să îl precizați 

în formularul dvs. de cerere! Astfel eviți costurile suplimentare (15,50 EUR) pentru re-

aplicare. Dacă încă nu aveți un număr BSN, vă vom face o programare la autoritățile 

municipale și ne vom ocupa de transportul dvs. până acolo.  

Numărul de cont bancar 

La sosire, trebuie să aveți un cont bancar pe care să îl putem folosi pentru a vă plăti salariul.  

Alte forme de sprijin 

Dacă aveți nevoie de medic sau de dentist în timpul perioadei pe care o petreceți la Teboza, 

vă vom ajuta să vă faceți programare și vă vom duce la aceștia. Acest lucru va fi posibil doar 

în timpul săptămânii și al programului de lucru standard. Atenţie! Costurile pot fi asociate cu 

vizitarea unui medic dentist sau a unui medic, iar acest lucru trebuie plătit și în numerar. 

Avem un interval orar special alocat pentru dvs. dacă aveți întrebări sau comentarii. De 

asemenea, avem o cutie pentru sugestii privind modalitățile de îmbunătățire a facilităților 

pentru angajații noștri. 
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6. Ce ar trebui să aduceți cu dvs. 

Vă rugăm să aduceți cu dvs. următoarele articole: 

✓ Pernă și o pătură groasă/sac de dormit 

✓ Orice medicamente pe care trebuie să le luați 

✓ Prosoape 

✓ Pașaport/carte de identitate 

✓ Dispozitivul de acces bancar și codul PIN 

✓ Burger Service Nummer (BSN/Numărul de cetățean), dacă ați mai lucrat în Olanda  

✓ Bani în numerar (vă recomandăm cel puțin 60 €) 

✓ Permis de conducere valabil (dacă aveți unul) 

✓ Orice alte certificate/permise pe care este posibil să le aveți, de exemplu, pentru 

conducerea unui motostivuitor  

✓ Cizme de lucru rezistente, cu vârf de oțel (se pot cumpăra și de la Teboza) 

✓ Cizme din cauciuc rezistente și îmbrăcăminte impermeabilă bună (se pot cumpăra și de la 

Teboza) 

✓ Lucruri personale pentru a vă face șederea în Olanda cât mai plăcută posibil 

! Orice telefoane mobile, tablete, laptopuri sau alte articole de valoare le aduceți cu dvs. pe 

riscul dvs. Vă sfătuim să vă faceți asigurare pentru astfel de obiecte pentru perioada în care 

vă veți afla în Olanda. În interiorul nostru facilităm vestiarele unde vă puteți depozita 

obiectele de valoare. 
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7. Întrebări frecvente 

Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot să muncească pentru Teboza? 

Nu, trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a lucra pentru Teboza, din cauza legislației și a 
regulamentelor de siguranță olandeze.  

Trebuie să am experiență ca să pot lucra pentru Teboza? 

Nu, deși poate fi avantajos pentru dvs. să aveți experiență în tipul de muncă realizat la 
compania noastră. Dar există o mulțime de angajați care nu au mai lucrat niciodată în 
sectorul nostru. Ne vom asigura că primiți instrucțiunile corespunzătoare. 

Trebuie să plătesc ceva ca să am voie să lucrez pentru Teboza? 

Nu, nu vă vom percepe nicio taxă pentru a lucra cu noi. Aveți libertatea de a vă exprima 
interesul de a lucra cu Teboza fără a plăti vreo taxă, completând formularul de cerere de pe 
site-ul nostru.  

Trebuie să organizez și să plătesc eu transportul meu către și de la Teboza? 

Da, dvs. răspundeți de organizarea și de plata călătoriei dvs. până la noi (cu 
autoturismul/autobuzul/avionul). 

Pot să vin împreună cu partenerul meu/partenera mea? 

Da, dar nu putem garanta că le vom putea oferi femeilor de lucru la interior în permanență. 
Așadar, este posibil ca femeile să trebuiască să realizeze și ele munci solicitante la exterior. 

Același lucru este valabil desigur și pentru bărbați. Vom lua în considerare zilele dvs. libere și 
vom încerca să le aranjăm astfel încât dvs. și partenerul dvs. să fiți liberi amândoi în aceleași 
zile. 

Este o problemă dacă nu vorbesc deloc englezește? 

Nu, vor fi mulți interpreți care vă vor putea ajuta. Cu toate acestea, supraveghetorii, șoferii 
de autobuz și persoanele cu alte posturi importante vor trebui să poată vorbi englezește. 

Voi avea o zi liberă pe săptămână? 

Da, veți avea cel puțin o zi liberă pe săptămână. Vom încerca să facem ca ziua respectivă să 
fie aceeași în fiecare săptămână. 

Trebuie să muncesc de sărbători ? 

Da, toată lumea trebuie să lucreze de sărbători. Incl. Prima și a 2-a zi de Paște.  
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Unde se află cele mai apropiate aeroporturi/stații de autobuz/gări? 

Aeroporturi:  

• Düsseldorf – 50 de minute 

• Eindhoven – 45 de minute 

• Dortmund – 1 oră și 45 de minute 

Gări: 

• Venlo – 30 de minute 

• Roermond – 30 de minute 
 
Stație de autobuz: 

• Stația de autobuz Potde Helden (linia 61, Venlo-Meijel) 

Mă va aștepta cineva când voi ajunge la Teboza? 

Da, dacă sosiți între 8 dimineața și 5 după-amiaza, un membru al echipei noastre vă va 
aștepta, vă va oferi informații și vă va duce la cazare. Dacă ajungeți în afara acestui moment, 
va trebui să așteptați până în ziua următoare. 

Voi avea nevoie de un cont bancar olandez? 

Nu, orice alt număr de cont bancar activ din străinătate va fi acceptat. Totuși, în momentul 
sosirii dvs. trebuie să aveți deja un cont bancar valabil și utilizabil. 

Teboza verifică cazierele judiciare ? 

Posibil, există posibilitatea de a cere un cazier judiciar. Atunci sunteți obligat să arătați acest 
lucru. Vă putem refuza pe baza cazierului. 

Putem merge la supermarket de mai multe ori pe săptămână? 

Da, desigur că puteți merge la supermarket sau la alte magazine oricând doriți în timpul dvs. 
liber, folosindu-vă de propriul dvs. mijloc de transport. Opțional, puteți împrumuta o 
bicicletă de la Teboza pentru a ajunge acolo. 

Voi putea primi tratament medical și la sfârșit de săptămână, dacă este necesar? 

Da, în cazul unui eveniment în care viața este pusă în pericol, puteți apela numărul de 
urgență olandez (112). 

În cazul oricărei situații de urgență medicală care nu poate aștepta până după sfârșitul de 
săptămână, veți putea merge la huisartsenpraktijk (cabinet de medicină generală) după ce v-
ați făcut programare. 

 


