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1. Over Teboza
Teboza is een familiebedrijf met een 100% focus op asperges dat gevestigd is in Helden in
het zuiden van Nederland. Wij produceren, oogsten en verpakken aspergeplanten en verse
asperges ten behoeve van onze klanten. Hiervoor werken we in het seizoen met een zeer
ervaren en gemotiveerde groep medewerkers (ongeveer 360) die voor deze periode naar
Nederland komen om zich in te zetten bij alle voorkomende werkzaamheden.
Zoek je in de periode van januari tot en met augustus een uitdagende functie in de
agrarische sector dan is Teboza jouw plek!
Voor meer informatie volg ons ook op:
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2. Het werk
Seizoensmedewerker zijn bij Teboza betekend dat je samen werkt en woont met collega’s
van verschillende nationaliteiten. Je werkt in teamverband buiten op het veld of binnen in
de loods.
Buitenwerkzaamheden(Teboza Productions B.V.)
De buitenwerkzaamheden in het voorseizoen (januari, februari en maart) hebben betrekking
op oogstwerkzaamheden van asperges in de kassen, en het voorbereiden van de velden
buiten voor de oogst later in het seizoen. Het daadwerkelijke steken van de asperges buiten
op de velden vind plaats in de periode van maart tot en met juni. In het naseizoen (juli en
aug) zijn de werkzaamheden vooral gericht op het opruimen en onderhouden van de velden
en waar mogelijk voorbereiden van de velden voor de winterperiode.
Buitenwerkzaamheden brengen met zich mee dat je bereidt dient te zijn om de
werkzaamheden in alle weersomstandigheden uit te voeren.
Flexibiliteit wordt verlangd ten aanzien van de werktijden en werkdagen, het aantal uren per
dag kan verschillen, dit omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden.
Vanzelfsprekend dien je fysiek voldoende fit te zijn om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Hou rekening met het feit dat bij de meeste buitenwerkzaamheden veel lopen, tillen
en bukken van toepassing is!
Binnen werkzaamheden(Teboza Pack B.V.)
De binnen werkzaamheden hebben in de eerste periode (maart en april) betrekking op het
sorteren van de aspergeplanten aan een lopende band. Vanaf half april tot en met juni
bestaan deze werkzaamheden uit het sorteren, verpakken of schillen.
Deze werkzaamheden vinden plaats in een tweeploegen rooster waarbij er tevens
flexibiliteit wordt gevraagd ten aanzien van de werktijden, dit omdat de werkzaamheden
mede afhankelijk zijn van de van de orders van klanten van die dag.
Hoewel de werkzaamheden relatief eenvoudig en fysiek niet zwaar zijn, dien je er wel
rekening mee te houden dat deze werkzaamheden de hele dag staand dienen te worden
verricht.
We zullen er zoveel mogelijk naar streven om je óf binnen óf buiten tewerk te stellen, maar
indien noodzakelijk dien je ook bereid te zijn om hierin te flexibel te zijn.
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Training en ontwikkelingsmogelijkheden
Bij aankomst zal er een instructie/presentatie worden gegeven bij Teboza. Belangrijke
informatie zoals werkinstructies, hygiëneregels en het regelement voor de huisvesting zal
dan ook aan je verstrekt worden.
Je werkt op iedere afdeling onder het toezicht van een leidinggevende, deze zal jou de
eerste dag begeleiden en helpen waar nodig is. Wij verwachten volledige inzet op het
moment je verschillende werkzaamheden moet verrichten. De leidinggevende zal tijdens je
verblijf ook jouw eerste aanspreekpunt zijn.
Cursussen worden verstrekt aan diegene die het nodig zullen hebben voor een bepaalde
functie. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd.
Het is belangrijk dat je op voorhand aangeeft waar je kwaliteiten liggen en interesse naar
uitgaat. Wij zullen dan ons best doen om je bij de juiste werkzaamheden in te plannen.

3. Het salaris
Je zult 6 van de 7 dagen worden ingepland om te werken, waarbij wij er zoveel mogelijk op
sturen dat je tussen de 32 en 48 uur gemiddeld per week kunt werken.
Je wordt betaald voor elk uur dat je werkt en je salaris zal per betaalperiode (4-wekelijks)
aan je worden uitbetaald. Per week ontvang je wel een voorschot op basis van daadwerkelijk
gewerkte uren volgens onderstaand overzicht:
0 t/m 20 gewerkte uren
21 t/m 30 gewerkte uren
31 t/m 40 gewerkte uren
Meer dan 40 gewerkte uren

: geen voorschot
: € 50 voorschot
: € 100 voorschot
: € 150 voorschot

Deze voorschotten zullen worden verrekend met je salaris in de betaalperiode. Naast je
uurloon ontvang je vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt op het einde van je dienstverband
uitbetaald.
Wij betalen minimaal volgens het in Nederland geldende wettelijk minimumloon. Voor
iedereen bedraagt dit in 2021 € 9,72 per uur voor het binnenwerk bij Teboza Pack B.V. en
€ 10,24 per uur voor het buitenwerk bij Teboza Productions B.V.
Bij het steken van asperges kun je op individuele basis een bonus verdienen. De kosten van
eventuele huisvesting en zorgverzekering worden in mindering gebracht op je salaris. Je
moet in het bezit zijn van een actief emailadres, omdat wij jouw salarisstrook en andere
belangrijke informatie versturen naar dit adres.
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4. De Huisvesting
Soorten verblijven
Teboza kan voor jou de accommodatie verzorgen waar je verblijft. Bij de indeling van de
kamers zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met individuele wensen (familie,
vrienden en partners).
Er zijn verschillende soorten verblijven, de woonboerderij en de woonunit bevinden zich op
het terrein van Teboza.
•

Woonboerderij:
De woonboerderij beschikt over een gezamenlijke huiskamer, keuken en sanitaire
voorzieningen. In totaal beschikt deze ruimte over 14 slaapkamers. De kamers zijn voor 2
of 3 personen beschikbaar. Er is een gezamenlijke wasruimte voor beide accommodaties
beschikbaar.
Woonunit:
De woonunit beschikt over een gezamenlijke huiskamer, keuken en sanitaire
voorzieningen, tevens ligt rondom een groot grasveld. In totaal beschikt deze ruimte
over 10 slaapkamers. De kamers zijn ingericht voor 2 tot 3 personen. Er is een
gezamenlijke wasruimte voor beide accommodaties beschikbaar.

•

Overige huisvesting:
Op verschillende locaties rondom Teboza (10-45 min) bevinden zich
huisvestingsmogelijkheden. Deze beschikken over een gezamenlijke huiskamer, keuken,
sanitaire voorzieningen en wasruimte.

Alle accommodaties zijn volledig gemeubileerd, exclusief bedlinnen. Bedlinnen is tegen
betaling ook verkrijgbaar bij Teboza.
Kosten
Voor 2021 zijn de kosten van de huisvesting zijn € 11,00 per persoon per nacht all-in voor 23
jaar en ouder.
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Overige faciliteiten
•
•
•
•
•
•

•

Alle accommodaties zijn voorzien van Wi-Fi, er zijn barbecues aanwezig en je kunt
gebruik maken van grasvelden om activiteiten op te laten plaatsvinden.
Je kunt 1x per week gebruik maken van de bus om naar de supermarkt te gaan.
Verhuurder van de huisvesting kan een fiets ter beschikking stellen.
Op het eind van het seizoen organiseert Teboza een gezellig BBQ voor alle medewerkers.
In het dorp waar Teboza is gevestigd zijn verschillende supermarkten, winkels en
gezellige cafés / restaurants te vinden.
Op een afstand van ± 30 minuten liggen de grote steden Venlo en Roermond, met in
Roermond het bekende Designer Outlet Center. Deze zijn met bus en trein makkelijk
bereikbaar.
In de omgeving zijn verschillende zwembaden en fitnessclubs te vinden.

5. De ondersteuning vanuit P&O
Burger Service Nummer (BSN)
In Nederland heeft iedereen een Burger Service Nummer (BSN) nodig om te mogen werken.
Dit nummer dien je aan te vragen bij de Gemeente. Heb je al eerder in Nederland gewerkt,
dan beschik je al over dit BSN nummer, zorg er dan voor dat je dit invult op het
aanmeldformulier! Heb je nog geen BSN, dan maken wij voor jullie een afspraak bij de
gemeente en regelen het vervoer.
Bankrekeningnummer
Het is een vereiste dat je bij aankomst beschikt over een bankrekening die wij mogen
gebruiken voor de betaling van je salaris.
Overige
Als je een doctor of een tandarts nodig hebt tijdens je verblijf bij Teboza helpen wij jou met
het maken van een afspraak en brengen wij jou daar naar toe. Dit is alleen mogelijk op
doordeweekse dagen en tijdens reguliere kantoortijden. Let op! Hier kunnen kosten aan
verbonden zijn aan het bezoeken van een tandarts of dokter ook moet dit contant betaald
worden.
Heb je een vraag of opmerking? Je bent altijd welkom tijdens ons vragenuurtje. Ook is er een
ideeën box aanwezig voor suggesties voor het verbeteren van de faciliteiten voor onze
medewerkers.
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6. Meenemen
Wat moet je allemaal meenemen?
✓ Kussen en een warme deken / slaapzak
✓ Medicatie
✓ Handdoeken
✓ Paspoort / ID kaart
✓ Bankpasje en pincode
✓ Burger Service Nummer (BSN/Sofinummer) indien je al eerder hebt gewerkt in
Nederland
✓ Cash geld (we raden aan minimaal € 60)
✓ Geldig rijbewijs (indien in het bezit)
✓ Andere certificaten / bewijzen bijv. heftruck
✓ Stevige werkschoenen met stalen neuzen (tegen betaling ook verkrijgbaar bij Teboza)
✓ Stevige regenlaarzen en goede regenkleding ( tegen betaling ook verkrijgbaar bij Teboza)
✓ Privé spullen om je verblijf zo prettig mogelijk te maken
! Mobiele telefoons, tablets, laptops of andere spullen van waarde neem je op eigen
risico mee. We raden aan om deze te laten verzekeren tijdens je verblijf in Nederland. In de
loods faciliteren wij kluisjes waar je je waardevolle spullen kunt neerleggen.
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7. FAQ’s
Mag iemand werken die jonger is dan 18 jaar?
Nee, je moet 18 jaar of ouder zijn om voor Teboza te werken. In verband met de wetgeving
en veiligheid.
Moet ik ervaring hebben om voor Teboza te werken?
Nee, het kan wel een voordeel zijn als je wel ervaring hebt in de werkzaamheden die worden
verricht binnen ons bedrijf. Maar er zijn genoeg medewerkers die nog nooit in deze branche
hebben gewerkt. Wij zullen ervoor zorgen dat je de juiste instructies krijgt.
Moet ik betalen om bij Teboza te mogen werken?
Nee, wij vragen geen fee om hiernaar te mogen komen werken. Je bent vrij om zonder je
enige vorm van kosten je interesse in Werken bij Teboza aan ons kenbaar te maken middels
het aanmeldformulier op onze website.
Moet ik het vervoer van en naar Teboza betalen en organiseren?
Ja, je draagt zelf de verantwoordelijkheid om je (auto/bus/vlieg) reis te bekostigen en te
organiseren.
Is het mogelijk om samen met mijn partner te komen?
Ja, wij geven alleen geen garantie dat de vrouw altijd binnen werkzaamheden kan
verrichtten. Dat houd dus in dat ze ook in zware omstandigheden buitenwerk moet
verrichtten. Andersom geld dit natuurlijk ook voor de mannen. Wij proberen wel met jullie
vrije dagen rekening te houden dat jullie op dezelfde dag vrij hebben.
Is het een probleem als ik geen Engels spreek?
Nee, er zijn voldoende vertalers aanwezig om je te helpen. Behalve als het gaat om
supervisors, buschauffeurs of andere belangrijke functies is beheersing van de Engelse taal
wel een voorwaarde.
Heb ik een dag vrij in de week?
Ja, je hebt minimaal één dag in de week vrij. We proberen om je een vaste vrije dag in de
week te geven.
Moet ik op feestdagen werken?
Ja, iedereen moet op feestdagen werken. Incl. 1e en 2e paasdag. Mits dit je vrije dag is.
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Waar is het meest nabije vliegveld / bus- / treinstation?
Vliegvelden:
•
•
•

Düsseldorf – 50 minuten
Eindhoven – 45 minuten
Dortmund – 1 uur en 45 minuten

Treinstation:
•
•

Venlo – 30 minuten
Roermond – 30 minuten

Busstation:
• Bushalte Potde Helden (buslijn 61 Venlo-Meijel)
Word ik opgevangen bij aankomst Teboza?
Ja, als je tussen 8.00 en 17.00 uur arriveert zal er een medewerker van ons team aanwezig
zijn om je op te vangen, informatie te verschaffen en je naar de juiste accommodatie te
brengen. Mocht je buiten deze tijd arriveren kan het zijn dat u moet wachten tot de dag
erna.
Heb ik een Nederlandse bankrekening nodig?
Nee, ieder ander actief buitenlands nummer voldoet. Een vereiste is dat je bij aankomst al in
het bezit bent van een geldige en bruikbare bankrekening.
Wordt er gecheckt op een strafblad?
Mogelijk, de mogelijkheid bestaat dat we vragen naar een strafblad. Deze ben je dan
verplicht te laten zien. Op basis van het strafblad kunnen wij je weigeren.
Kunnen we vaker dan één keer per week naar de supermarkt?
Ja, uiteraard kun je op ieder vrij moment op eigen gelegenheid naar de supermarkt of
andere winkels gaan. Eventueel kun je een fiets lenen van Teboza.
Kan ik in het weekend ook medische hulp krijgen indien nodig?
Ja, bij levensbedreigende situaties kun je gebruik maken van een noodlijn (112)
Bij dringende zaken die niet kunnen wachten tot na het weekend kun je terecht bij de
huisartsenpraktijk (op afspraak).
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