Lauwershof v.o.f.

Bijlage 1

Beschikbaar als Plukker
1. Wanneer begint de oogst en dus het werk: dat hangt deels van het weer af. Meestal starten
we eind juni.
2. Fruit: in de loop van juni kunnen er kruisbessen en zwarte bessen geplukt worden. (Dit kan
dan ook na schooltijd, vrije dagen of op zaterdag, maar dan moet je dat apart even
aangeven). In de loop van juli starten we ook met de frambozen-, kersen-, en rode
bessenoogst. Het oogsten duurt meestal 6 tot 8 weken.
3. Oogstdrukte: tot half juli zijn er meestal minder plukkers nodig dan in augustus.
4. Beschikbaarheid: het lukt niet altijd om je te plaatsen in de weken die je opgeeft. Bovendien
kan de oogst misschien eerder beginnen of later eindigen. Het is dus verstandig om in het
vak Reserveweken te vermelden in welke weken je eventueel ook kunt werken (dus niet in
de twee vakken dezelfde weken invullen). Let op! op bladzijde 2 staat het schema waarin
je kunt aangeven wanneer je zou kunnen werken.
5. Er zijn niet zoveel plukkers nodig: De eerste weken twee of drie plukkers en daarna ongeveer
vijf per week. Daarbij hebben plukkers die hier eerder gewerkt hebben, voorrang.
6. Overige werkzaamheden: we hebben ook iemand nodig die andere klussen doet dan het
plukken, te denken valt aan gras maaien, werken in de moestuin en dergelijke. Als je het
leuk lijkt om dit te doen kun je het apart aangeven op het formulier.
7. Samen aanmelden: als je graag samen met een vriend-/in in dezelfde tijd wilt werken, moet
je dat even aangeven op het formulier.
Invullen in blokletters (vooral je emailadres duidelijk schrijven)
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres (blokletters)
Geboortedatum
BSNnummer
Soort identificatie
Paspoort* / identiteitskaart*
Nummer:
Nationaliteit
Geslacht
Vrouw* / Man *
Banknummer
of
Betaalrekeningnummer
Wil je dat wij rekening JA*
houden
met
de (als je geen ander baantje hebt, dan is het slim hier ja in te vullen)
zogenoemde
loonheffingskorting?
NEEN*
* Omcirkel wat van toepassing is

Handtekening:

Datum:

Lauwershof v.o.f.

Bijlage 1

SCHEMA WERKWEKEN

Ik wil het liefst

………weken werken ( maar minimaal 2 weken)

Data invullen

11 juni t/m 15 juni*
18 juni t/m 22 juni*
25 juni t/m 29 juni*
02 juli t/m 06 juli*
09 juli t/m 13 juli*
16 juli t/m 20 juli*
23 juli t/m 27 juli*
30 Juli t/m 03 augustus*
06 augustus t/m 10 augustus*
13 augustus t/m 17 augustus*
20 augustus t/m 24 augustus*
27 augustus t/m 31 augustus*
Reserveweken
11 juni t/m 15 juni*
18 juni t/m 22 juni*
Hier dus andere 25 juni t/m 29 juni*
weken invullen dan 02 juli t/m 06 juli*
hierboven
09 juli t/m 13 juli*
16 juli t/m 20 juli*
23 juli t/m 27 juli*
30 Juli t/m 03 augustus*
06 augustus t/m 10 augustus*
13 augustus t/m 17 augustus*
20 augustus t/m 24 augustus*
27 augustus t/m 31 augustus*
* Omcirkel wat van toepassing is

