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La ferma noastră de fructe din Hiddenhausen, în mijlocul Germaniei, cultivăm căpșuni, zmeură și vișine,  

mere, pere și prune. Pentru aceasta avem nevoie de muncitori sezonieri harnici pe tot parcursul anului pentru 

îngrijirea și recoltare. 

Cultivăm cele mai bune fructe cu mare plăcere și pasiune de peste 100 de ani, fiind acum la a patra generație. 

Nu numai plantele ar trebui să fie fericite, cat și oamenii care muncesc din greu pentru a se asigura că putem 

recolta fructele minunate, ca să putem culege roade de calitate.  

În special pentru sezonul căpșunilor, de la sfârșitul lunii aprilie până la sfârșitul lunii august, căutăm mulți 

culegători motivați. Aici puteți câștiga bani frumosi, culegand capsiuni pentru magazine si super standurile 

noastre de căpșuni. De asemenea, vi se va oferi o ofertă stabila și condiții de muncă echitabile. Aveți întrebări 

sau probleme? Suntem alaturi de tine. 

Îți place să lucrezi în aer liber? Nu te deranjează vântul și vremea rea? Sunteți, de asemenea, o persoana 

care se trezește devreme. Cu o condiție fizică bună și care doreste să câștige bani frumoși într-un timp scurt?  

Aplicati pagina nosatra online la: https://obsthof-otte.de/jobs în limba dvs. Pentru următorul loc de muncă 

sezoniera.  

Așteptăm cu nerăbdare să avem vești de la dumneavoastră! 

 

 
 

Cetățenii UE și cei din afara UE trebuie să respecte cerințele legale diferite în ceea ce privește angajarea pe 

termen scurt, referituare la conditile de muncă si angajare. 

 

ț
 

Durata relației de muncă pentru cetățenii UE este de până la 90 de zile, fără asigurare socială obligatorie, și 

este posibilă pentru studenți, pensionari, casnici/bărbați ,o persoană din familie(casatoriti).  

Posibil pentru studenți, pensionari, gospodine/bărbați (o persoană din familie). Statutul profesional trebuie sa 

fie: Să fie dovedită cu o confirmare din partea instituției respective.  

 

 Studenți: Certificat de înscriere 

 Pensionari: Cupon de pensie 

 Soții/soțiile casnice: declarație de venit de la autoritatea locală(Primarie) semnatura si stampila pe 

contractual de munca la punctul 6.  

 

Statutul de casnică/soț și pensionar este confirmat printr-o semnătură a municipalității responsabile în  

Chestionar de scutire de asigurări sociale.  

 

Cerințe: Toate persoanele menționate nu trebuie să fie înregistrate ca șomeri în anul calendaristic în curs.  

Activitatea nu trebuie să fie desfășurată în mod profesional, adică nu vă câștigați existența din ea.  

Dacă ați lucrat deja pe termen scurt în anul calendaristic current in Germania, vă rugăm să ne spuneți perioada 

exactă și numele companiei. 

 

https://obsthof-otte.de/jobs


 
 

2 

 

Ț
 

O condiție prealabilă pentru posibilitatea de a încheia un raport de muncă este ca in Germania 

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă eliberează permisul ZAV pentru angajarea în timpul 

vacanței. Acest lucru este valabil numai pentru: studenți care pot face dovada înscrierii curente și este limitată 

la 90 de zile într-o perioadă de 12 luni.  

Intr-o perioadă de 12 luni. Acesta este necesar pentru trecerea frontierei UE, adică pentru a intra și a ieși din 

țară,și trebuie să fie prezentate la punctul de  frontiera (Granita). Se eliberează numai pentru perioada vacantei 

oficiale a semestrului.  

Perioada de vacanta semestrială trebuie să fie confirmată de către universitate prin aplicarea unei ștampile pe 

adeverinta de la scoala.  

Trebuie verificat, pentru țara respectivă, dacă trecerea frontierei trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de 

la eliberarea certificatului ZAV, sau dacă călătoria poate avea loc înainte sau după încheierea perioadei. 

Dacă ați lucrat deja pe termen scurt în decurs de 12 luni de la începerea activității în Europa, vă rugăm să ne 

informați.  

Dacă ați lucrat deja pe termen scurt în decurs de 12 luni de când ați început să lucrați în Europa, vă rugăm 

să ne spuneți perioada exactă și numele companiei. 

 

 
 

CONTRACT DE MUNCĂ  

Relația de muncă. Totuși, din motive legale, acest contract poate fi încheiat numai după sosirea Dumneavoastra 

la firma Otte.  

Recolta de căpșuni depinde foarte mult de conditile meteo. Vom face tot posibilul pentru a vă anunța, suficient 

de devreme pentru a vă planifica calatoria să știți exact când veți ajunge. Din păcate, vremea nu poate fi 

planificată și trebuie să rămânem flexibili în planificarea noastră operațională. În funcție de vreme și de evoluția 

recoltei.  

Va vom anunta cu 2 până la 3 săptămâni inainte de sosirea dumneavoasta aici. Vă rugăm să fiți pregătit să 

călătoriți.   

Prin semnătura dvs. Vă exprimați acordul cu privire la normele noastre comune și la coperarea noastră.  

Din motive de timp și organizare, vom încheia contractul de muncă direct la sosirea dumneavoastră în 

Hiddenhausen. Până atunci, vă vom trimite o confirmare de angajare. 

 

CONFIRMAREA PERIOADEI DE LUCRU  

Odată cu confirmarea lucrului veți primi un formular în care veți găsi perioada de lucru planificată. Vă rugăm 

să ne trimiteți confirmarea perioadei de lucru cât mai curând posibil: o fotografie prin e-mail, social 

media(messenger) sau Whatsapp este suficient pentru noi. Dacă această perioadă nu vi se potrivește, sau dacă 

aveți dificultăți și nu puteți veni, vă rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil. Vom încerca apoi să găsim 

împreună o soluție.  

Perioada de lucru convenită va fi inclusă în contractul de muncă și nu este flexibilă.  

De asemenea, în acest formular vă întrebăm dacă doriți ca noi să vă organizăm cazarea și călătoria.  
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CHESTIONAR DE SECURITATE SOCIALĂ 

Veți primi, de asemenea, un chestionar de securitate socială. Este vorba despre dovada statutului tău 

profesional și întrebarea de unde provine venitul unei anumite gospodării. Aici veți fi întrebat de către respectivul 

instituții (de exemplu, primăria locală) pentru a confirma de unde provine venitul unei persoane. 

Dacă o altă persoană este cea care aduce venitul financiar în familie, este necesar un certificat de venit de la 

acea persoană.  

Persoană cu detalii privind numele complet al persoanei și al societății/instituției de la care se plătește venitul. 

Situația a devenit și mai dificilă pentru cuplurile căsătorite, deoarece sistemul german de asigurări sociale 

recunoaște doar un singur partener ca soț/soție casnică. In calitate de casnică/soț, care rămâne scutit de 

asigurări sociale. Pentru a confirma acest lucru, șefii de gospodărie ar trebui sa 

aduceți chestionarul privind asigurarea socială obligatorie ștampilat și semnat de la primăria din localitate  

să puteți justifica faptul că sunteți capul familiei. 

Persoanele care sunt șomeri sau care au un certificat de concediu fără plată (fără a indica de ex.  

ore suplimentare) nu pot fi angajate. 

 

 
 

În calitate de culegători de căpșuni, aveți posibilitatea de a câștiga o mulțime de bani prin performanțe bune 

în sistemul de muncă la norma.  

Cei mai buni culegători de căpșuni au câștigat în medie 18 euro pe oră în 2021. Buni  

culegătorii de căpșuni recoltează până la 25 kg pe oră. 

 

MAI MULȚI BANI ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ LA NORMA: 

In acest an veți câștiga 4,00 €/5 kg de căpșuni culese. 

 

Dacă performanțele tale rămân sub nivelul de performanță, te vom ajuta cu sfaturi și te vom instrui pentru a vă 

îmbunătăți rezultatele. Veți primi un raport zilnic de performanță pentru a vă monitoriza succesul zilnic și 

câștigurile dumneavoastră. 

 

SALARII ORARE  

Unele munci agricole sunt plătite pe oră, caz în care veți câștiga 9,82 euro/oră, iar de la  

 01.07.2022 chiar și 10,45 €/oră. 

 

CONTABILITATE  
În calitate de "lucrător sezonier pe termen scurt", veți primi salariul fără deduceri (asigurări sociale), minus 5% 

impozit pe venit. Salariul este calculat pe lună și plătit la sfârșitul perioadei de angajare, la sfârșitul contractului 

de muncă. Vă rugăm să anunțați din timp cel puțin cu 3 zile inainte despre plecarea dumneavoastră, astfel 

încât să putem pregăti statele de plată și să putem aranja o programare, să vă pregătim extrasul de cont și să 

stabilim o dată. 

 

 
AVANS 
Aveți nevoie de un avans? Nici o problemă. O dată pe săptămână puteți obține un avans de minim 50 € 

poate fi plătit.   
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Căpșunile sunt culese de cei care se trezesc devreme: noi începem să culegem la ora 5. De regulă, este 

planificat un timp de lucru de 8 ore și cel puțin 30 de ore pe săptămână. Cu toate acestea, lucrăm în natura: 

coacerea căpșunilor depinde în mare măsură de vreme și, după cum știm, aceasta nu funcționează întotdeauna 

conform planului. 

Trebuie să fie recoltate când sunt coapte: în timpul sezonului de vârf, recoltăm aproape în fiecare zi.   

Din păcate, căpșunile nu au timp de asteptare,asa ca  duminicile și zilele de  sărbători legale vom lucra. Și 

pot fi câteva ore suplimentare.  

Ore suplimentare, în limitele legii, bineînțeles. Grupurile de lucru sunt organizate astfel încât fiecare grup să 

aibă o zi liberă pe săptămână, dacă este posibil, lucrăm maxim 6 zile pe saptamana. 

 

ÎMBRĂCĂMINTE REZISTENTĂ LA INTEMPERII  

Bineînțeles, când căpșunile sunt coapte, trebuie culese întotdeauna - indiferent dacă plouă, dacă este furtună 

sau dacă e foarte cald. 

Așadar, vă rugăm să vă echipați bine cu îmbrăcăminte de protecție (haine de ploaie, cizme de cauciuc și 

protecție solară). În condiții meteorologice extreme, încercăm să menținem timpul de lucru cât mai scurt posibil.  

 

 
 

Există două pauze pe zi: 

 

 Pauză pentru micul dejun: 15 minute  

 Pauză de prânz: 30 de minute  

 

Deoarece recoltarea căpșunilor este o muncă solicitantă din punct de vedere fizic, se pot lua și pauze 

individuale, cu instintarea sefuluiu de echipa.  

 

 
 

Fumatul și consumul de alcool sunt interzise în timpul orelor de lucru și pe camp. De asemenea, fumatul este 

interzis în toate clădirile și vehicule. 

Fumatul este permis doar în timpul pauzelor, la marginea terenului, lângă drum. Deci oricine vrea să ia o pauză 

de fumat, trebuie să părăsească câmpul de căpșuni. Bineînțeles, terenul și zonele de pauză vor fi lăsate curate 

(adică fără gunoaie și mucuri de tigari).  

 

 
 

NE OCUPĂM DE ARANJAMENTELE DE CĂLĂTORIE  

De îndată ce ați confirmat perioada de lucru, ne vom ocupa de transportul cu autobuzul spre ferma Otte și de 

la ferma Otte inapoi. 
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Avantajul dumneavoastră: Noi ne vom ocupa de costurile de călătorie pentru dumneavoastră. Ca taxă forfetară 

de rezervare pentru călătoria dvs. cu autobuzul plătiți doar 25 € în avans. La sfârșitul sezonului, puteți achita 

costurile de călătorie rămase din veniturile dumneavoastră.   

 

FLEEXIBILITATE 

Căpșunile cer un singur lucru de la noi toți: flexibilitate. Totul depinde de vreme.  

Uneori, căpșunile nu se coc atât de repede pe cât am plănuit sau multe dintre ele se coc deodată. Noi vom 

face tot posibilul pentru a organiza lucrurile în cel mai bun mod posibil, dar vă rugăm să înțelegeți dacă va 

trebui să fim flexibili din cauza condițiile meteorologice, trebuie să fim cu toții flexibili și planurile pot fi amânate.  

Dacă este posibil, vă vom oferi informații despre data călătoriei cu cel puțin o săptămână înainte de plecare.  

Planificați-vă astfel încât să puteți începe să lucrați cât mai curând posibil după sosire. 

 

CĂLĂTORIE DE ÎNTOARCERE  

Vom organiza călătoria de întoarcere în urma unei consultări cu dvs. la sfârșitul contractului de muncă. 

 

SĂ VĂ ORGANIZAȚI PROPRIA CĂLĂTORIE  

Desigur, dacă preferați, vă puteți organiza propria călătorie. Cu toate acestea, vă rugăm să vă asigurați că 

sunteți la timp pentru începerea convenită a lucrului și vă rugăm să luați legătura cu persoana de contact pentru 

a stabili o dată la care să ne întâlnim cu dumneavoastră. Înainte de călătoria de întoarcere, vă rugăm să ne 

anunțați cu cel puțin trei zile înainte de plecare, astfel încât să putem stabili o dată pentru decontarea 

dumneavoastră. 

 

 

Vă recomandăm să vă aduceți: 

 

 Un schimb de haine de lucru pentru diferite condiții meteorologice (zile calde + zile reci) 

 Jachetă călduroasă 

 Îmbrăcăminte de ploaie 

 Cizme de cauciuc 

 Genunchiere  

 Rucsac pentru merinde 

 Cană, termos 

 Trusă practică de prim ajutor 

 Medicamente pentru răceală, analgezice, unguent pentru umflături, cremă de protecție solară etc. 

 Numai alimente neperisabile, de exemplu conserve etc. (fără carne proaspătă) 

 

 

 

 
 

Vă garantăm cazare sigură și curată, condiții echitabile, respect și apreciere.  

Si un salariu bun. Aveți o problemă? Vom avea grijă de tine! 
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Cazarea este permanentă în casele deținute de companie sau închiriate în stare bună și, dacă este necesar 

vom instala si containere in care se va locui. În principiu sunt două persoane pe cameră, uneori și camere de 

o singura persoana.  

 

 Toate camerele conțin cel puțin un pat, un scaun, o masă, un dulap pentru fiecare persoană. Si un 

frigider in fiecare camera.  

 Toate camerele sunt dotate cu draperi. Aproape toate unitățile de cazare sunt dotate cu TV (și 

programe RO) și WLAN.  

 Există suficiente facilități sanitare și bucătării comune complet echipate pentru autogospodărire. 

 În cadrul unității de cazare sunt disponibile facilități de recreere, cum ar fi tenis de masă etc. 

 Toate unitățile de cazare sunt dotate cu mașini de spălat și uscătoare. 

 

BONUS 

Cazarea noastră a devenit mai frumoasă și este dotată cu un wifi mai bun. Costuri de înnoptare  

9,50 €/noapte, inclusiv TVA de 7% și costuri suplimentare (apă, electricitate etc.).  

 

Cei care lucrează cel puțin 60 de zile (min. 360 de ore de muncă), se prezintă la timp la serviciu în fiecare 

zi lucrătoare și nu plecați înainte de sfârșitul zilei de lucru, veți fi recompensat cu un BONUS: vă vom oferi 

25% din chiria dvs. costurile de cazare. Atunci plătiți doar 7,12 €/noapte (din prima noapte). 

 

 
 

Vrem să vă simțiți confortabil, în condiții de muncă bune și echitabile. Prin urmare, vă oferim  

unele avantaje în timpul șederii dumneavoastră la noi.  

 

 În timpul șederii dumneavoastră, ne vom ocupa de asigurarea dumneavoastră de sănătate. 

 Transport la munca în autobuze confortabile 

 Toalete portabile în câmp  

 

În timpul liber veți avea, de asemenea, posibilitatea de a explora zona rurală din jur sau de a participa la 

activitățile noastre.  

Festivalul recoltei (dacă Corona ne permite) pentru a ne bucura de cele mai bune lucruri din viață.  

 

 Facilități de cumpărături: la mică distanță de mers pe jos se află 2 supermarketuri și un centru 

comercial cu o brutărie, o farmacie și un supermarket.  

O brutărie, o farmacie, o pizzerie și un snack bar. 

 Împrejurimi: Hiddenhausen are o piscină în aer liber, evenimente culturale precum concerte și 

festivaluri. Precum și terenuri de sport  

 Destinații pentru excursii: cele mai apropiate orașe mari din vecinătatea Hiddenhausen sunt Bünde 

și Herford.  

Cu zone pietonale frumoase, orașe mai mari în apropiere și destinații interesante pentru excursii sunt  

Bielefeld și Osnabrück. 
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Siguranța este importantă pentru noi. Ne dorim să fiți în siguranță și sănătoși în fiecare zi.  

Cel mai bun mod de a obține o bună cultură a siguranței este ca toată lumea să fie extrem de vigilentă cu 

privire la să se evite, să se elimine și să aibă grijă unii de alții. Aceasta include: 

 

 Conștientizarea siguranței înseamnă să fii atent non-stop. 

 La sosire, vă rugăm să vă familiarizați cu informațiile referitoare la toate reglementările și procesele 

de siguranță.  

să vă familiarizați cu: Unde pot găsi un stingător de incendiu în unitatea de cazare? Unde sunt ieșirile 

de urgență?  

 Locuința este dotată cu un sistem central de detectare a fumului. Fumatul nu este permis în 

clădiri, inclusiv adăposturile, și va declanșa alarma de incendiu. 

 Păstrați zonele de lucru curate și pasajele libere de obstacole, în special în  

zonele de producție. 

 Raportați superiorului dumneavoastră dacă observați orice condiții periculoase pentru mediu sau 

sănătate. 

 

 

 

 


