Meyer´s Spargelhof

Asendorf şi Lehrden

Regulamentul de lucru
Pentru desfăşurarea activităşii în modul reglementat, trebuie să se respecte unele reguli:
 În timpul perioadei de lucru consumul de alcool este strict interzis.
 Se vor respecta dispoziţiile muncitorului şef de pe câmp, respectiv din întreprindere.
 Stabilirea timpului de lucru, împărşirea lucrului, controlul muncii şi calităşii se realizează de către
muncitorul şef.
 Remunerarea se face în deosebi în acord. Înregistrarea cantităţilor se realizează de către EDV (la
recoltare), respectiv de către muncitorul şef, pe baza listelor corespunzătoare.
 Cu materialele de lucru, maşinile, vehiculele şi instalaţiile pentru plante (folii şi tunel) se va lucra cu
atenţie.
Şofatul cu vehiculele întreprinderii (autovehicule, camioane sau tractoare) este permis în principiu doar
persoanei însărcinate în acest scop de către muncitorul şef (care posedă permis auto adecvat).
Folosirea materialelor pentru munca,a aparatelor,masinilor si utilajelor in interese private este
interzisa.
 În halele, atelierul şi încăperile întreprinderii pot intra doar muncitorii responsabili, resp. în ele se poate
intra doar la ordinul şefului sau muncitorului superior ca grad ierarhic.
 În clădiri şi vehicule (maşini) din fabrică este fumatul strict interzis.
 Zilele de duminică şi cele de sărbătoare sunt zile de muncă.
 Se poate acorda concediu dacă acest lucru se stabileşte în prealabil cu muncitorul şef.
 Gunoiul care rezultă se va dezafecta corespunzător, pe teritoriul întreprinderii, conform
prevederilor.
 Este în propriul dumneavoastră interes să comunicaţi imediat manipulările şi încălcările de regulament.

Pretenţia de plată a primelor dispare în următoarele cazuri:
Nerespectarea regulamentului de ordine interioară
Neprezentarea din proprie iniţiativă la locul de muncă
Părăsirea întreprinderii înainte de încheierea perioadei de contract
Se poate hotărâ concedierea fără perioadă de graţie.
Acceptăm cu plăcere propuneri pentru modificarea, resp. îmbunătăţirea procesului de lucru şi activităţii
întreprinderii.
Persoanele de contact în caz de întrebări sau probleme, resp. muncitorii şefi sunt:
Wilken Meyer, Michaela Meyer, Betti Schröder.
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