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1. Σχετικά με την Teboza
Η Teboza είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ασχολείται κατά 100% με τα σπαράγγια.
Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην πόλη Χέλντεν [Helden] στη νότια Ολλανδία. Παράγουμε,
κάνουμε τη συγκομιδή και συσκευάζουμε φυτά σπαραγγιού και φρέσκα σπαράγγια για τους
πελάτες μας. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, εργαζόμαστε με μια ομάδα περίπου 360 εξαιρετικά
δραστήριων και έμπειρων υπαλλήλων, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ολλανδία, για να
εκτελέσουν όλες τις ποικίλες εργασίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αν θέλετε να ασχοληθείτε με μια δουλειά γεμάτη προκλήσεις στον αγροτικό τομέα, κατά την
περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, τότε η Teboza είναι η ιδανική
εταιρεία για σας!
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε μας στο:

1

2. Η εργασία
Η εποχιακή εργασία στην Teboza σημαίνει εργασία και συμβίωση μαζί με συναδέλφους
διαφορετικής ιθαγένειας. Θα εργάζεσαι σε μία ομάδα στο ύπαιθρο σε έναν αγρό, ή μέσα σε
ένα υπόστεγο.
Εξωτερική εργασία (Teboza Productions B.V.)
Στην αρχή της σεζόν (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο) η υπαίθρια εργασία αφορά τη
συγκομιδή των σπαραγγιών στα θερμοκήπια και την προετοιμασία των υπαίθριων αγρών για
συγκομιδή αργότερα στη σεζόν. Η πραγματική συλλογή των σπαραγγιών έξω στους αγρούς
γίνεται κατά την περίοδο από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Αργότερα στη σεζόν
(Ιούλιο και Αύγουστο), η εργασία επικεντρώνεται στην τακτοποίηση και τη συντήρηση των
αγρών, και όπου είναι δυνατόν στην προετοιμασία τους για τη χειμερινή περίοδο.
Εξωτερική εργασία σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι έτοιμος να εργαστείς με οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες.
Περιμένουμε να είσαι ευέλικτος όσον αφορά στις ώρες και ημέρες της εργασίας σου. Ο
αριθμός των ωρών εργασίας ανά ημέρα μπορεί να διαφέρει, καθώς οι εργασίες εξαρτώνται
από τις καιρικές συνθήκες.
Φυσικά, θα πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση για να κάνεις τη δουλειά. Να
θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής δουλειάς περιλαμβάνει πολύ περπάτημα,
σήκωμα και σκύψιμο!
Εσωτερική εργασία (Teboza Pack B.V.)
Την πρώτη περίοδο (Μάρτιος και Απρίλιος), η εσωτερική εργασία αφορά τη διαλογή των
φυτών σπαραγγιού, κατά μήκος ενός ιμάντα μεταφοράς. Από τα μέσα Απριλίου μέχρι το τέλος
Ιουνίου, η εσωτερική εργασία περιλαμβάνει τη διαλογή, τη συσκευασία ή το ξεφλούδισμα.
Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει με σύστημα διπλής βάρδιας. Περιμένουμε από εσένα ευελιξία
όσον αφορά στις ώρες εργασίας για τη δουλειά αυτή, μεταξύ άλλων επειδή η εργασία
εξαρτάται εν μέρει από τις ημερήσιες παραγγελίες των πελατών.
Παρά το γεγονός ότι αυτή η εργασία είναι σχετικά εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη φυσική
προσπάθεια, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι απαιτεί ορθοστασία όλη την ημέρα.
Στόχος μας είναι να σου προσφέρουμε εργασία είτε εσωτερική είτε εξωτερική, αλλά
περιμένουμε και από εσένα μια ευελιξία σε αυτό το θέμα, αν κριθεί απαραίτητο.
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Κατάρτιση και δυνατότητες ανάπτυξης
Όταν φτάσεις στην Teboza θα σου δοθούν οδηγίες / μια παρουσίαση. Θα σου δοθούν επίσης
σημαντικές πληροφορίες, όπως οι οδηγίες εργασίας, οι κανόνες υγιεινής και οι κανόνες &
κανονισμοί για τη στέγασή σου.
Σε κάθε τμήμα θα εργάζεσαι κάτω από έναν προϊστάμενο, ο οποίος θα επιβλέπει και θα σε
βοηθάει, όταν είναι απαραίτητο, την πρώτη σου ημέρα. Περιμένουμε από εσένα πλήρη
προσήλωση στις διάφορες εργασίες οι οποίες θα ζητηθούν από εσένα. Επίσης, ο
προϊστάμενός σου θα είναι η κύρια επαφή σου, κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στην
Teboza.
Θα δοθούν μαθήματα κατάρτισης στους υπαλλήλους που τα χρειάζονται για μια
συγκεκριμένη δουλειά. Θα ενημερωθείς σχετικά με αυτό, τον κατάλληλο χρόνο.
Θα μας ενημερώσεις εκ των προτέρων, σχετικά με τις καλύτερες δεξιότητες και προσόντα
σου, και τι σ’ ενδιαφέρει περισσότερο. Τότε εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να
προγραμματίσουμε το κατάλληλο είδος εργασίας για σένα.

3. Αποδοχές
Θα προγραμματίσουμε την εργασία σου για έξι από τις επτά ημέρες. Στόχος μας είναι να
προσπαθήσουμε να σου εξασφαλίσουμε εργασία, κατά μέσον όρο μεταξύ 32 και 48 ωρών την
εβδομάδα.
Πληρώνεσαι για κάθε δεδουλευμένη ώρα και ο μισθός θα σου καταβάλλεται ανά περίοδο
μισθοδοσίας (4 εβδομάδες). Ανά εβδομάδα λαμβάνεις μια προκαταβολή βάσει των
πραγματικών δεδουλευμένων ωρών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
0 έως και 20 δεδουλευμένες ώρες
21 έως και 30 δεδουλευμένες ώρες
31 έως και 40 δεδουλευμένες ώρες
Περισσότερες από 40 δεδουλευμένες ώρες

: καμία προκαταβολή
: 50 € προκαταβολή
: 100 € προκαταβολή
: 150 € προκαταβολή

Αυτές οι προκαταβολές συμψηφίζονται με το μισθό σου, κατά την περίοδο μισθοδοσίας.
Πέραν των ωρομισθίων, λαμβάνεις και το επίδομα αδείας. Το επίδομα διακοπών θα
πληρωθεί στο τέλος της απασχόλησής σας.
Πληρώνουμε τουλάχιστον τους ολλανδούς νόμιμους μισθούς. Το 2021 αυτό είναι € 9,72 ανά
ώρα για εργασίες εσωτερικού χώρου για το Teboza Pack B.V. και € 10,24 ανά ώρα για
υπαίθριες εργασίες για την Teboza Productions B.V., για όλες τις ηλικίες.Μπορείς να κερδίσεις
ένα μπόνους σε ατομική βάση, συλλέγοντας σπαράγγια.
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Τα έξοδα ενδεχόμενης στέγασης και ασφάλισης υγείας θα αφαιρούνται από τις αποδοχές
σου.
Θα πρέπει να έχεις μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επειδή σε
αυτή τη διεύθυνση θα στέλνουμε τις αποδείξεις πληρωμής σου και άλλες σημαντικές
πληροφορίες.

4. Στέγαση / καταλύματα
Τύποι στέγασης / καταλυμάτων
Η Teboza μπορεί να φροντίσει για τη στέγασή σου. Κατά την κατανομή των διαθέσιμων
δωματίων, θα λάβουμε υπόψη μας, όπου είναι εφικτό, τις προσωπικές επιθυμίες (οικογένεια,
φίλοι και σύντροφοι).
Έχουμε τρεις διαφορετικούς τύπους στέγασης. Η αγροικία και η μονάδα διαβίωσης
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Teboza.
•

Αγροικία:
Το αγρόκτημα διαθέτει κοινόχρηστο σαλόνι, κουζίνα και εγκαταστάσεις υγιεινής.
Συνολικά, αυτός ο χώρος διαθέτει 14 υπνοδωμάτια. Τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για 2 ή 3
άτομα. Διατίθεται κοινόχρηστο δωμάτιο πλυντηρίου και για τα δύο καταλύματα

•

Μονάδα Διαβίωσης:
Η μονάδα διαβίωσης διαθέτει ένα κοινόχρηστο καθιστικό, κουζίνα και τουαλέτα / μπάνιο.
Η μονάδα περιβάλλεται από ένα μεγάλο κήπο με γρασίδι. Συνολικά, αυτή η μονάδα έχει
δέκα υπνοδωμάτια, κατάλληλα για 2 έως 3 άτομα. Υπάρχει ένας χώρος με εγκαταστάσεις
πλυντηρίων, κοινόχρηστος για την αγροικία και τη μονάδα διαβίωσης.

•

Άλλες δυνατότητες στέγασης:
Σε διάφορα σημεία γύρω από την Teboza (σε 10-45 λεπτά) υπάρχουν ποικίλες
δυνατότητες στέγασης. Αυτά τα καταλύματα περιλαμβάνουν ένα κοινόχρηστο σαλόνι, μια
κουζίνα, WC, μπάνιο και ένα χώρο με πλυντήρια.

Όλα τα είδη καταλυμάτων είναι πλήρως επιπλωμένα, με εξαίρεση τα κλινοσκεπάσματα.
Κλινοσκεπάσματα μπορούν προαιρετικά να νοικιαστούν από την Teboza.
Έξοδα
Για το 2021, τα έξοδα στέγασης είναι 11,00 € ανά άτομο ανά νύχτα, συμπεριλαμβανομένων
όλων των παροχών, για ενήλικες 23 ετών και άνω.
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Άλλες παροχές
•
•
•
•
•
•

•

Όλα τα καταλύματα έχουν Wi-Fi (ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο) και μπάρμπεκιου
και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κήπο με γρασίδι για διάφορες δραστηριότητες.
Μία φορά την εβδομάδα το πούλμαν μας μπορεί να σας πάει στο σουπερμάρκετ.
Ο εκμισθωτής του καταλύματος μπορεί να κάνει διαθέσιμο ποδήλατο.
Στο τέλος της σεζόν, η Teboza διοργανώνει πάντα ένα μπάρμπεκιου για όλους τους
εργαζόμενους.
Στο χωριό όπου είναι εγκατεστημένη η Teboza, θα βρείτε διάφορα σουπερμάρκετ,
καταστήματα και ευχάριστα καφέ / εστιατόρια.
Οι μεγάλες πόλεις Βένλο [Venlo] και Ρουρμόντ [Roermond] βρίσκονται σε απόσταση
περίπου 30 λεπτών από την Teboza. Στο Ρουρμόντ υπάρχει το διάσημο Designer Outlet
Center, μια σειρά πεζοδρόμων με καταστήματα ενδυμάτων μάρκας. Οι δύο πόλεις είναι
εύκολα προσβάσιμες με λεωφορείο ή τρένο.
Επίσης κοντά, υπάρχουν πισίνες και γυμναστήρια.

5. Υποστήριξη από το Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης
Αριθμός εξυπηρέτησης πολίτη
Στην Ολλανδία, προκειμένου να επιτραπεί στον οποιονδήποτε να εργαστεί, αυτός πρέπει να
έχει έναν Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολίτη [BSN]. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ληφθεί από τις
τοπικές δημοτικές αρχές. Αν έχετε εργαστεί στο παρελθόν στην Ολλανδία, τότε έχετε ήδη έναν
ισχύοντα BSN. Μην παραλείψετε να τον συμπληρώσετε στο έντυπο αίτησής σας! Αν δεν έχετε
έναν BSN, θα κανονίσουμε εμείς ένα ραντεβού με τις δημοτικές αρχές για σας και θα
φροντίσουμε για τη μεταφορά σας εκεί.
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
Κατά την άφιξή σας, θα πρέπει να έχετε ήδη έναν τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πληρώνουμε τις αποδοχές σας.
Άλλες μορφές στήριξης
Αν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην Teboza, χρειαστείτε έναν γιατρό ή οδοντίατρο, θα
σας βοηθήσουμε να κλείσετε ένα ραντεβού και θα φροντίσουμε για τη μεταφορά σας σε
αυτούς. Αυτό θα είναι δυνατόν μόνον μέσα στην εβδομάδα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες γραφείου. Το κόστος μπορεί να σχετίζεται με την επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο ή γιατρό
και αυτό πρέπει επίσης να καταβληθεί σε μετρητά.
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Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, ελάτε να μας δείτε κατά την ώρα ερωτήσεων ειδική γι’
αυτό το σκοπό. Επίσης έχουμε ένα κουτί ιδεών, για όλες τις προτάσεις σας σχετικά με τους
τρόπους βελτίωσης των παροχών για τους υπαλλήλους μας.

6. Τι θα πρέπει να φέρετε μαζί σας
Παρακαλούμε να φέρετε τα ακόλουθα είδη μαζί σας:
✓ Μαξιλάρι και μια ζεστή κουβέρτα / υπνόσακο
✓ Οποιαδήποτε φάρμακα θα πρέπει να πάρετε
✓ Πετσέτες
✓ Διαβατήριο / Δελτίο ταυτότητας
✓ Τραπεζική κάρτα (ανάληψης μετρητών) και κωδικό PIN
✓ Αριθμό εξυπηρέτησης πολίτη (BSN) ή Αριθμό κοινωνικού και φορολογικού μητρώου [sofi],
αν έχετε εργαστεί ήδη στο παρελθόν στην Ολλανδία
✓ Μετρητά (συνιστούμε τουλάχιστον 60 € )
✓ Άδεια οδήγησης σε ισχύ (αν έχετε)
✓ Οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά / άδειες που μπορεί να έχετε, π.χ. για την οδήγηση ενός
περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος [clark]
✓ Ανθεκτικές μπότες εργασίας με χαλύβδινες μύτες (επίσης διαθέσιμες από την Teboza
έναντι πληρωμής)
✓ Ανθεκτικές γαλότσες και σαφώς αδιάβροχο ρουχισμό (επίσης διαθέσιμα από την Teboza
έναντι πληρωμής)
✓ Προσωπικά είδη που μπορούν να κάνουν τη διαμονή σας στην Ολλανδία όσο πιο
ευχάριστη γίνεται
! Οποιαδήποτε κινητά τηλέφωνα, tablets, φορητοί υπολογιστές ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα
που θα φέρετε μαζί σας, είναι με δική σας ευθύνη. Σας συμβουλεύουμε να έχετε ασφαλίσει
αυτά τα είδη, για την περίοδο παραμονής σας στην Ολλανδία. Στο εσωτερικό διευκολύνουμε
ντουλάπια όπου μπορείτε να καταθέσετε τα τιμαλφή σας.
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6. Συνήθεις ερωτήσεις
Μπορεί κάποιος κάτω των 18 να εργαστεί για την Teboza;
Όχι, θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 χρονών για να εργαστείς για την Teboza, λόγω της
Ολλανδικής νομοθεσίας και των κανονισμών ασφαλείας.
Χρειάζεται να έχω οποιαδήποτε εμπειρία για να εργαστώ για την Teboza;
Όχι, αν και η ύπαρξη κάποιας εμπειρίας στο είδος των εργασιών της εταιρείας, μπορεί να
αποτελέσει πλεονέκτημα για σένα. Αλλά υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι που δεν εργάστηκαν
ποτέ στον τομέα μας στο παρελθόν. Θα φροντίσουμε να λάβεις τις σωστές οδηγίες.
Χρειάζεται να πληρώσω κάποιο ποσό για να μου επιτραπεί να εργαστώ για την Teboza;
Όχι, δεν θα σε χρεώσουμε με κάποιο τέλος για να εργαστείς σε εμάς. Μπορείς ελεύθερα να
εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για εργασία στην Teboza, χωρίς καμία χρέωση, απλά
συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης στον ιστότοπό μας.
Πρέπει ο ίδιος να οργανώσω και να πληρώσω για τη μεταφορά μου προς / από την Teboza;
Ναι, είσαι ο ίδιος υπεύθυνος για την οργάνωση και την πληρωμή του ταξιδιού σου προς εμάς
στην Ολλανδία (με αυτοκίνητο / λεωφορείο / αεροπλάνο).
Μπορώ να έρθω μαζί με την/τον σύντροφό μου;
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στις γυναίκες
εσωτερική εργασία όλο το χρονικό διάστημα. Έτσι οι γυναίκες μπορεί να πρέπει να εργαστούν
και σε απαιτητικές εξωτερικές εργασίες.
Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους άντρες. Ωστόσο, θα εξετάσουμε τις ελεύθερες ημέρες σας
και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε έτσι το πρόγραμμα, ώστε εσύ και ο/η σύντροφός
σου να είστε ελεύθεροι τις ίδιες ημέρες.
Υπάρχει πρόβλημα αν δεν μιλάω Αγγλικά;
Όχι, διότι υπάρχουν πολλοί διερμηνείς επί τόπου που θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν.
Ωστόσο, από τους επιβλέποντες, τους οδηγούς λεωφορείων και άλλα άτομα με σημαντικές
θέσεις εργασίας, θα απαιτηθεί να μιλούν Αγγλικά.
Θα έχω ένα ρεπό την εβδομάδα;
Ναι, θα έχεις τουλάχιστον ένα ρεπό την εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε έτσι
το πρόγραμμα, ώστε το ρεπό να δίνεται μια συγκεκριμένη ημέρα κάθε εβδομάδα.
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Πρέπει να εργαστώ για τις αργίες ?
Ναι, όλοι πρέπει να εργάζονται για τις διακοπές. Εντός. 1η και 2η ημέρα του Πάσχα.
Που είναι το πλησιέστερο αεροδρόμιο / η πλησιέστερη στάση λεωφορείου / ο
πλησιέστερος σταθμός τρένου;
Αεροδρόμια:
•
•
•

Düsseldorf (Ντίσελντορφ) – 50 λεπτά
Eindhoven (Αϊντχόβεν) – 45 λεπτά
Dortmund (Ντόρτμουντ)– 1 ώρα και 45 λεπτά

Σταθμοί τρένου:
•
•

Venlo (Βένλο) – 30 λεπτά
Roermond (Ρουρμόντ) – 30 λεπτά

Στάση λεωφορείου:
• Στάση λεωφορείου Potde Helden [Πότ-Ντε Χέλντεν], (γραμμή 61, Venlo-Meijel) [Βένλο –
Μέιγελ]
Θα με περιμένει κάποιος όταν φτάσω στην Teboza;
Ναι, αν φτάσεις μεταξύ 8 πμ και 5 μμ, θα σε περιμένει ένα μέλος της ομάδας μας, θα σου
δώσει πληροφορίες και θα σε πάει στο κατάλυμά σου. Αν φτάσετε εκτός αυτού του χρόνου,
ίσως χρειαστεί να περιμένετε μέχρι την επόμενη μέρα.
Θα χρειαστώ έναν Ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό;
Όχι, οποιοσδήποτε άλλος ενεργός αρ. λογαριασμού ξένης τράπεζας θα μας εξυπηρετήσει.
Ήδη κατά το χρόνο της άφιξής σου σε μας, θα πρέπει να έχεις έναν έγκυρο τραπεζικό
λογαριασμό (εξωτερικού), που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
Η Teboza ελέγχει τα ποινικά μητρώα ?
Ενδεχομένως, υπάρχει η πιθανότητα να ζητήσουμε ποινικό μητρώο. Τότε είστε υποχρεωμένοι
να το δείξετε αυτό. Μπορούμε να σας αρνηθούμε βάσει του ποινικού μητρώου.
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Μπορούμε να επισκεφθούμε ένα σουπερμάρκετ περισσότερο από μια φορά την
εβδομάδα;
Ναι, φυσικά μπορείς να επισκεφθείς ένα σουπερμάρκετ ή άλλα καταστήματα, όποτε θέλεις
στον ελεύθερο χρόνο σου, χρησιμοποιώντας το δικό σου μεταφορικό μέσο. Προαιρετικά,
μπορείς να δανειστείς ένα ποδήλατο από την Teboza, για να πας εκεί.
Θα μπορέσω να λάβω ιατρική αγωγή τα Σαββατοκύριακα επίσης, αν είναι απαραίτητο;
Ναι, σε περίπτωση ενός απειλητικού για τη ζωή περιστατικού υγείας, μπορείς να καλέσεις τον
Ολλανδικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (112).
Σε περίπτωση επειγόντων ιατρικών περιστατικών, τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν μετά
το Σαββατοκύριακο, θα μπορέσεις να επισκεφθείς τον οικογενειακό ιατρό (ιατρείο γενικής
ιατρικής), αφού προηγουμένως κλείσεις ένα ραντεβού.
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