INF - chmel léto 2017

JEDEME NA CHMEL LÉTO 2017
(základní informace verze č. 2 ze dne 20.7.2017
1. termíny odjezdů a délka prací
termíny odjezdů a délka prací:
- se liší, na základě výběru požadovaného turnusu
- přímo závisí na přízni či nepřízni počasí a proto jsou vždy uváděny data o odjezdu a informace o délce prací jako orientační
- do délky prací nejsou započítány dny potřebné pro příjezd na místo výkonu práce a návrat domů
- je potřeba si zajistit časovou rezervu před a po plánovaném rozsahu prací daného turnusu
- přesné datum nástupu bude vyvěšeno na stránkách www.jedemenachmel.cz a také vám bude sděleno způsobem vyznačeným v DPP *)
- pokud nebudete informováni minimálně 3 dny před plánovaným odjezdem, jste povinni si vyžádat informace o odjezdu
na telefonním čísle +420 773 855 955 (chybně nebo nečitelně uvedené údaje: e-mail, telefon, adresa - případně plný e-mail,
nedostupný telefon aj)

2. vyhlášené turnusy
turnusy na které je možno se přihlásit:
- aktuální stav zjistíte vždy na www.jedemenachmel.cz nebo na telefonním čísle +420 773 855 955
- označení turnusů jsou odvozena od typu práce v daném termínu a středisku, kde se práce konají
- mějte však prosím na paměti, že dle potřeby můžete být pověřeni i jinými pomocnými pracemi ve chmelnici viz. DPP *)
označení turnusu

místo výkonu práce

(vybraný turnus je potřeba v přesném a celém znění vypsat do DPP *))

(středisko)

délka prací

stav náboru

KNĚŽEVES - SKLIZEŇ OD cca 18.8. DO cca 6.9.

Kněževes (okr. Rakovník)

cca 20 dní

poslední místa

DEŠTNICE - SKLIZEŇ OD cca 18.8. DO cca 6.9.

Deštnice (okr. Louny)

cca 20 dní

obsazeno

---

---

---

---

- popis prací na poli:
- pracuje se za každého počasí od brzkých ranních hodin (začíná se většinou už v 5 ráno)
- jedná se o náročnou práci venku na poli a pracuje se 8 - 16 hodin denně (podle směny 12 nebo 8-8-16)
- hlavním úkolem je strhat a sesbírat chmelovou révu z chmelnice a umístit ji na valník tažený traktorem
- pracuje se rukama, využívají se nůžky a dlouhá tyčka ke shození špičky chmelové révy, která zůstala na konstrukci chmelnice
- popis prací na česačkách:
- pracuje se za každého počasí od brzkých ranních hodin (chodí se většinou v 6 ráno)
- jedná se o náročnou práci částečně venku a pracuje se 8 - 16 hodin denně (podle směny 12 nebo 8-8-16)
- chmelová réva se zavěšuje do česacího stroje
- přebírání chmelové révy a chmelových šišek
- pytlování chmelových šišek do pytlů
- rozhrabování odpadu, který vznikne rozsekáním zbytku chmelové révy
- pracuje se rukama, využívají se nůžky, tyčka na vytahování spadlého chmele, lopata, smeták a hrábě
- popis prací na sušárně:
- pracuje se do pozdních večerních hodin
- jedná se o náročnou práci uvnitř sušárny a pracuje se 8 - 16 hodin denně (podle směny 12 nebo 8-8-16)
- hlavním úkolem je umístit chmelové šišky do sušárny chmele a následně usušený chmel slisovat do hranolů k expedici
- pracuje se rukama, využívají se nůžky, lopata, smeták a hrábě
- popis dočišťovacích prací na poli:
- pracuje se za každého počasí od brzkých ranních hodin (chodí se většinou v 6 ráno)
- jedná se o náročnou práci venku na poli a pracuje se 8 - 16 hodin denně (podle směny 12 nebo 8-8-16)
- pracuje se na plošině, kterou veze nebo táhne traktor a to ve výšce cca 6-ti metrů
- hlavním úkolem je očistit chmelovou konstrukci od zbytků drátů, které tam zůstaly po strhávání chmelové révy
- pracuje se rukama, využívají se nůžky a nůž

3. orientační platové podmínky
hrubá orientační odměna je dána počtem odpracovaných hodin:
pracovní zařazení
pomocné práce ve chmelnici

hrubá orientační denní odměna

hrubá orientační odměna za turnus

(bez prémiové složky)

(bez prémiové složky)

1008,- Kč / 12 hod / den (84,- Kč/hod)

14112,- Kč / 14 dní

- délka prací v letošním roce se může lišit, informace je pouze orientační
- podrobnější informace naleznete v DPP *) a ve vnitřním mzdovém předpisu

4. co potřebujete vědět
pro přihlášení je potřeba vyplnit DPP *):
- vyplňte turnus dle výběru, nevyplňujte turnus, který je již obsazen
- kontaktní údaje jako je jméno a příjmení, adresy, e-mail a telefon (všechny šedě podbarvené údaje je nutné vyplnit)
- vyplňte způsob, jakým vám máme sdělit informace o odjezdu
- nezapomeňte podepsat obě části dohody a zaslat 2x na naši adresu uvedenou v odstavci 5
- 1x námi potvrzenou dohodu vám obratem zašleme zpět

*) DPP – Dohoda o provedení práce
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co si s sebou musíte vzít:
- léky, které pravidelně užíváte
- doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny
- ešus nebo jinou nádobu na jídlo, lžíci, hrnek nebo jinou sklenici na čaj (stravujete se na pracovišti - pole, česačka)
- dobrou a nepromokavou obuv nebo gumáky + obuv náhradní
- pracovní oděv do tepla a chladu + oděv náhradní a nezapomeňte na pláštěnku
- opalovací krém
- drobný finanční obnos (kuřáci či jiní konzumní požitkáři dle svých potřeb)
- dobrou náladu a chuť pracovat
ubytování:
- je zajištěno v ubytovnách na vícelůžkových pokojích nedaleko pracoviště a je ZDARMA!
- lůžkoviny jsou také zajištěny, ale vzhledem k typu a stáří ubytoven však zvažte použití vlastního spacáku
(ubytovna dle střediska - většinou turistického typu z dob 70-tých let minulého století)
- na ubytovnách není zřízena kuchyňka či jiná společenská místnost
- free WiFi je pouze na střediscích Kněževes a Deštnice
stravování:
- strava a pitný režim je zajištěn celodenně (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře)
- strava je připravována až pro stovky lidí - pokud máte speciální požadavky na stravu (vegetariánství, alergici, bezlepková dieta,
náboženství aj) zvažte, jestli je účast pro vás vhodná
- na ubytovnách nejsou podmínky pro uchovávání potravin, vaření a na pravidelné nákupy nebudete mít čas
- práce je fyzicky a časově náročná, tudíž pravidelný přísun potravy potřebujete!
doprava:
- na místo výkonu prací a zpět je zajištěna hromadně, většinou vlakem viz DPP *)
závazek:
- každý rok řešíme problémy s předčasným odjezdem za účely (dovolená, zápis na VŠ, nástup do školy, autoškoly aj)
- prosíme, uvědomte si, že počet pracovních pozic je přesně vázán na počet pracovníků
- pokud si tedy nemůžete nebo nechcete vaši aktivitu zajistit jinak (zápis na VŠ zajistí zástupce aj), tak se NEHLASTE!,
nebo pokud jste již přihlášeni, tak OKAMŽITĚ TUTO SKUTEČNOST OZNAMTE!
- místo zůstane volné pro zodpovědnějšího brigádníka, kterému jsme kvůli vám museli sdělit, že je již obsazeno
- v opačném případě postupujeme dle uzavřené DPP *)

5. adresa pro zasílání smluvních dokumentů
řádně vyplněné a podepsané dohody (2x) + dotazník (1x) zasílejte na naši korespondenční adresu:

MOJE LAMA s.r.o. - jedeme na chmel
Holická 156/49
779 00 Olomouc

*) DPP – Dohoda o provedení práce

