Beste seizoensmedewerk(st)er !
Je bent welkom als medewerker op ons bedrijf. Wel hebben wij een aantal
regels die gelden wanneer je hier komt werken. Je wordt geacht je aan deze
regels te houden.
Helaas is het zo dat het werken altijd enige gevaren met zich mee kan brengen
dus willen wij jullie hier over inlichten en de nodige bijbehorende regels
voorleggen.
• Je dient 5 minuten vóór aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
• Werktijden & pauzes zijn als volgt:
werk

07.00 uur tot 09.00 uur
koffie pauze 09.00 uur tot 09.30 uur

werk

09.30 uur tot 11.00 uur
(rook) pauze 11.00 uur tot 11.05 uur

werk

11.05 uur tot 12.00 uur
lunch pauze 12.00 uur tot 12.30 uur

werk

12.30 uur tot 14.00 uur
(rook) pauze 14.00 uur tot 14.05 uur

werk

14.05 uur tot 15.30 uur
koffie pauze 15.30 uur tot 16.00 uur

werk

16.00 uur tot 17.30 uur

• De pauzes wordt je geacht in de kantine door te brengen. Mocht je
buiten willen zitten, zorg ervoor dat je een plek zoekt waar geen machines
draaien of werktuigen rijden.
• Werk mee om de werkomgeving, kantine en wasruimte na gebruik netjes
achter te laten.
• Werk mee om de werkomgeving veilig te houden; dat is in het belang van
iedereen.
• Kijk altijd uit voor tractors, vrachtwagens en heftrucks.
• Op dit bedrijf worden heftrucks gebruikt voor het vervoeren van de kisten
en bakken met bloembollen. Als je door de schuur loopt om naar de kantine
of naar het toilet te gaan, loop dan in een zo kort mogelijke weg heen en
terug en kijk daarbij uit voor de heftrucks.
• Alleen medewerkers die daartoe toestemming hebben, mogen de heftrucks
besturen.
• Meerijden op de heftruck is streng verboden !

• De machines die gebruikt worden voor het verwerken van de bollen hebben
bewegende delen. Vingers en losse kleding kunnen hierin bekneld raken.
Blijf daarom uit de buurt van machines waar je niet aan hoeft te werken.
Lopende banden zijn alleen gevaarlijk aan de uiteinden; je kunt dus zonder
gevaar aan de band werken.
• Overal in de schuur is het verboden te roken.
(Gevaarlijke gebieden voor vuur zijn met name: brandstofopslagtanks,
gewasbeschermingsmiddelenkast en oplaadstations voor heftrucks.)
Roken is alleen buiten en tijdens de pauzes toegestaan!
Graag peuken in de asbak!
• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke eigendommen. In
de wasruimte zijn kluisjes aanwezig die gebruikt kunnen worden om
waardevolle goederen in op te bergen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking
en vooral een prettige werktijd bij ons
gewenst!

