-----Original Message----From: oneLullabay .
Sent: 09 December, 2014 9:05 PM
To: Alisa | Promo International
Subject: Re: Anglia

Buna seara, imi cer scuze ca nu am raspuns pana acum , dar nu am avut laptop , si
conectarea la internet de pe telefon era foarte slaba , acum am luat primul salariu si mi-am
luat un laptop :D
Pai ce as putea sa va zic , am avut un noroc extraordinar de mare ca am dat de voi , locul
unde am ajuns sa lucrez este cum nu isi poate imagina cineva ca ar exista un astfel de loc
de munca, in care toti suntem egali , vorbim si ne rezolvam problemele (daca apar, dar aici
nu e cazul :D ) intr-un mod amiabil. De fiecare data cand ma duc la munca , nu merg cu
gandul "Of, alta zi de munca.." ci pur si simplu imi face placere. Este ca si cum as lucra intr-o
mare casa , o mare familie care invita oaspetitii sa le treaca pragul. Stiu ca pare deja prea
exagerat , dar acesta este adevarul . Cand am ajuns , am fost cazata in hotel , o camera
superba , un pat imens ( doar pt mine :D ) curata , baia la fel , am avut totul la discretie . Am
primit si o masa din partea casei in restaurant , din meniul principal am putut sa imi aleg
orice din acel meniu.( felul 1,2 desert si bautura ) , evident nu am procedat asa , pt ca , nu
aveam deloc incredere ( cum probabil nici cei care vor citii acest mesaj , nu vor avea ) si am
ales un singur fel de mancare si un pahar de apa :D . Mai tarziu , am aflat ca aceasta este
politica lor , si asa te primesc ei in sanul familiei.
Se munceste mult , intre 8-11 ore pe zi , in functie de cat de aglomerat este, dar la sfarsitul
unei zile de munca nu te simtit extenuat ,epuizat , si nu ai acel sentiment "of , cand mai trece
timpul odata , sa ma duc acasa... " , nu ai acel sentiment pt ca pur si simplu , colegii cu care
lucrezi aici sunt foarte comunicativi , radem si suntem prietenosi unii cu altii , dar ne si
facem munca asa cum trebuie . Obosesti fizic , nu psihic , nu te simti presat de manageri pt
ca si ei lucreaza cot la cot cu noi si sunt la fel de prietenosi ca si ceilalti.
Cazarea este foarte buna, cum nu ma asteptam sa fie , stau singura in camera , nu este o
camera mare dar e primitoare. Este o cladire care arata ca un motel, cand te uiti din exterior ,
in interior este un hol lung cu camere pe partea stanga , in partea dreapta sunt scarile ce te
duc la etaj , unde este alt hol lung cu camere tot pe partea stanga. Baia este la comun , insa
nu este o problema in sensul acesta pt ca toti mentin curatenia , iar hotelul a angajat o
doamna ce ne face curatenie de 2-3 ori pe saptamana , in toata casa ( fara camera proprie ,
unde , desigur iti faci singur curat)avem 2 toalete(un jos una la etaj) si 2 bai . O platim pe
aceasta doamna cu doar 2 lire pe luna ( jumatate o platim noi , jumatate o plateste hotelul)
Masa, este oferita pe tot parcursul zilelor de lucru dar si in zilele libere , de 2 ori pe zi,
acestea doua (masa si cazarea ) fiind doar 33 lire pe saptamana.
Salariul este foarte bun ( din punctul meu de vedere), eu am semnat contract cu ei pentru un
salariu de 13,500 lire /an , asta ar insemna cam 1,125 lire/luna / 40 h lucrate pe saptamana ,
insa NICIODATA nu lucrezi 40 ore pe saptamana , si atunci evident salariul creste ,
saptamana trecuta eu am facut 47 de ore :D
Cred ca am spus cam tot ce ar interesa pe cei ce vor sa vina in Anglia sa lucreze. Ceea ce
trebuie sa ia aminte fiecare, este ca , odata ajunsi aici , zambetul, o buna dispozitie
,intelegerea si smerenia , trebuie sa faca parte din voi , chiar daca in momentul de fata nu
fac. Chiar daca ati mai lucrat in domeniu, poate chiar pt multi ani , nu veniti aici cu atitudinea
de " eu stiu deja cum se face una si alta " si sa nu ascultati cu atentie un coleg atunci cand
va explica modul in care trebuie sa faceti lucrul respectiv , deoarece cu siguranta pt voi
lucrurile nu vor mai sta asa cum le-am descris eu mai sus . Trebuie sa fim intelegatori,
rabdatori, pt ca fiecare face intr-un anume fel .

Vreau sa va multumesc pt jobul pe care mi l-ati gasit. Toatele cele bune , va doresc un
Craciun fericit si un an nou plin de bucurii. :)

