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Formularz zgłoszeniowy dla pracowników przy zbiorach truskawek  
w sezonie 2020 

(Formularz/Dokumenty mogą zostad wysłane pocztą lub mailem) 

 
Nazwisko: ______________________________________________________________________________________ 
 

Imię: __________________________________________________________________________________________ 
  

Adres :_________________________________________________________________________________________ 
 

Kod pocztowy/poczta :____________________________________________________________________________ 
  

Adres mailowy: __________________________________________________________________________________ 
(Adres mailowy jest dla nas ważny, gdzyż większośd naszej korespondencji z Paostwem odbywa się tą drogą.) 
 

Numer telefonu (stacjonarny) ________________________lub komórkowy__________________________________ 
    

Data urodzenia: _______________________________   Narodowośd: ______________________________________ 
 

Wykształcenie: __________________________________________________________________________________ 
    
 

Czy pracowali Paostwo już w Szwajcarii?  Tak      Nie          Jeśli tak, to kiedy ostatni raz (rok)? ________________  
 
Doświadczenie: Czy zbierali już Paostwo kiedykolwiek truskawki lub inne owoce miękkie?   Tak      Nie   
 

Jeśli tak, to gdzie i jak długo ?      __________________________________________________________________  
 
Stan cywilny:                 wolny        żonaty/zamężna        rozwiedziony      wdowiec/a    konkubinat  
                                                       

Imię i Nazwisko małżonka/partnera:_____________________________________________________________ 
 

Czy Pana/i partner mieszka w Szwajcarii?     Tak         Nie   Czy Pana/i partner pracuje?    Tak         Nie 
    

Jak długo mogą Paostwo u nas pracowad?    6 tygodni  
   3 miesiące  
   możliwie jak najdłużej 
 

Sezon truskawkowy jest w dużej mierze uzalezniony od warunków pogodowych.  W każdym razie potrzebujemy dobrego 
połączenia doświadczonych pracowników i nowych pracowników przez cały sezon. To oznacza, że nie wszyscy pracownicy mogą 

w tym samym czasie rozpocząd pracę (możliwie jak najwcześniej) i w  tym przypadku prosimy Paostwa o zrozumienie. 

 
Poniższe odpowiedzi są dla nas bardzo ważne   
 

Kiedy najwcześniej mogą rozpocząd Paostwo pracę?  Data: ____________________  
 

Do kiedy najdłużej moga Paostwo u nas pracowad?  Data: ____________________    
 
Prosimy dad nam czas do działania i zaplanowania przyszłego sezonu i nie zrażad się odwlekającymi się terminami. Czas zbiorów 

nie jest łatwy do zaplanowania. Osoby, które będa się do nas zgłaszały na 6 tygodni będą planowane na główny czas zbiorów, 
tak aby podczas głównego sezonu nie brakowało rąk do pracy. 

 
Od kogo dowiedzieli się Panstwo o naszej ofercie?  Imię i Nazwisko: _______________________________________       
Adres mailowy lub telefon do tej osoby.: _____________________________________________________________ 

Jest to dla nas ważna informacja w sytuacji gdy nie będziemy się mogli z Paostwem skontaktowad bezpośrednio, przekażemy informację osobie od której mają Panstwo informacje o naszej ofercie i ona wam ją przekaże. 

 
Proszę o załączenie do formularza czytelnej kopii dowodu odobistego lub paszportu, lub o przsłanie skanu tych dokumentów 

mailem. 
Prosimy nie załączad do formularza żadnych innych dokumentów. Po ustaleniu listy pracowników wyslemy Paostwu 

potwierdzenie o przyjęciu do pracy. Z tym potwierdzeniem przeslemy pozostałe informacje w  szczególności o organizacji 
pracy, wynagordzeniach, zakwaterowaniu i potrzebnych dokumantach. 

Zwrot do 15.02.2020 


