A1 Payrolling
referenties
Daniela, rajčinová farma: Cesta do Holandska bola síce trošku
dlhá, ale pohodová. Do kancelárie v Holandsku sme pricestovali
o druhej poobede a hneď nám ponúkli kávu a
čaj. Venoval sa nám sympatický mladý muž, ktorý nám hneď
všetko vysvetlil. Ubytovali nás spolu - všetky ženy, ktoré vyslala
Lugera. Bývame v byte priamo v Rotterdame. Byt je veľmi
pekný a robota podľa vášho opisu - takže spokojnosť. Dostali
sme auto, ktorým chodíme každý deň do práce, takže nie sme
závislé na žiadnej verejnej doprave a ani iných ľuďoch. Je tu
nádherne.
Ďakujeme za skvelý prístup!

Dimitro, kvetinová farma: Zo začiatku to bolo veľmi náročné
a to i napriek tomu, že už som mal skúsenosť s podobnou prácu
v Holandsku. Tím líder nám neustále zvyšoval tempo práce,
nepracovali sme len na kvantitu, ale aj na kvalitu, čo bolo
niekedy veľmi tažké skĺbiť. Myslel som si, že po týždni pôjdem
domov. No potom nastala zmena. S tím lídrom si vychádzam
dobre, zvykol som si na tempo a čo ma ešte teší je, že nás tu v
robote vedia aj pochváliť za naše výkony. Je to motivujúce a
zároveň príjemné. Teším sa, keď príde za mnou moja priateľka.
Ak bude všetko v poriadku, viem, že tu máme možnosť pracovať
obaja dlhodobo. Ubytovaný som v Rotterdame, čo je síce
približne pol hodiny od farmy, kde pracujem, no ubytovanie je
krásne, mám tam svoje súkromie a za nič by som nemenil.
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Stanislav, zber uhoriek: S prácou sme problém nemali.
Všetko bolo tak ako sme sa dohodli. Samozrejme, zo začiatku
človek musí trošku "zamakať", ale keď si zvykne na to tempo,
chodí do práce rád. Menší problém sme mali s komunikáciou so
spolubývajúcimi. Zrazu sa ocitnete v jednej domácnosti s
cudzími ľuďmi a jednoducho si musíte nastaviť nejaké pravidlá,
ktoré bude každý rešpektovať a samozrejme, od každého sa
vyžaduje urobiť menší či väčší kompromis. Ale už je to bez
problémov. Som v Holandsku druhý mesiac a som rád, že som
vycestoval.

Armenië Kroatië Nederland Oekraïne Polen Roemenië Slowakije

Lugera & Makler Temps SRO
Jilemnickeho 3
911 01 Trencin
Slovakia

Company Registration: 34144960
VAT number: SK2020387545
Wage tax number: SK2020387545
Wage tax NL: 823492527L01

BIC: TATR SK BX
IBAN: SK48 1100 0000 00262580 0795
NL tax account: 99.50.78.688

Tel: 00421 (032) 6538111
Fax: 00421 (032) 6582873
www.lugera.com
lugera@lugera.com

