A1 Payrolling
referenties
Daniela, tomatenkwekerij: Reis naar Nederland was een beetje
lang, maar ontspannen. Wij kwamen rond 14 uur aan in het kantoor
van Nederland en we kregen meteen koffie en thee aangeboden.
Een sympathieke jongeman heeft alles aan ons uitgelegd. Alle
vrouwen van Lugera wonen samen in een huis in Rotterdam. Het
huis is mooi en werk voldoet aan jullie beschrijvingen-dus een
tevredenheid van onze kant. We hebben ook een auto gekregen
voor dagelijks vervoer naar het werk, wij zijn dus niet afhankelijk
van een openbaar vervoer of andere mensen. Het is hier prachtig.
Bedankt voor een geweldige werkhouding!

Dimitro, plantenkwekerij: In het begin was het erg moeilijk,
ondanks mijn eerdere ervaring met soortgelijk werk in Nederland.
Teamleader heeft voortdurend het tempo van het werk verhoogd,
wij moesten niet alleen voor kwaliteit maar ook voor kwantiteit
gaan, dat was soms te moeilijk met elkaar te verbinden. Na een
week dacht ik, ik ga naar huis. Maar toen kwam een verandering
aan. Ik kan nu heel goed met de teamleader opschieten, ik ben
gewend aan het tempo en wat mij nog meer beviel is, dat we ook
een “schouder klopje” voor onze prestaties krijgen. Het is
motiverend en heel fijn. Ik kijk ernaar uit dat mijn vriendin hier ook
komt werken. Als alles goed gaat, weet ik dat we hier langdurig
mogen blijven werken. Ik woon in Rotterdam, wat is ongeveer half
uur van het werk, maar het huis is prachtig, ik heb hier mijn privacy
en ik zou dit niet willen veranderen.
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Stanislav, plukken van komkommers: Met het werk hebben we
geen probleem gehad. Alles was zoals eerder afgesproken.
Natuurlijk moet men vooral in het begin hard werken, maar
wanneer het tempo je eigen is gemaakt, gaan we met plezier naar
het werk. We hadden een klein communicatie probleem met de
medebewoners. Opeens waren we in een huis met allemaal vreemde
mensen, wij moesten gewoon wat regels opstellen die iedereen zou
respecteren, voor ieder is een compromis nodig. Maar het is nu
geen probleem. Ik ben nu twee maanden in Nederland en ik ben blij
dat ik hierheen ben gekomen.
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