
Queres vir 

trabalhar na 

Huetink?



Primavera

Durante a primavera, começamos a plantar 
morango no final de março. Fazemos este 
trabalho com uma equipa de cerca de 7 
pessoas, incluindo o condutor do trator. Um 
trabalho que dura aproximadamente três 
semanas. Depois, começamos a aplicar a 
irrigação fixa.

Dependendo do crescimento das plantas 
de morango, iniciamos a utilização da nossa 
“espreguiçadeira” a partir de maio. Trata-se de 
uma ferramenta que é colocada na traseira de 
um trator e que pode acomodar 15 pessoas. 
Esta “espreguiçadeira” é usada no cultivo do 
morango. As flores de morango são removidas, 
bem como as ervas daninhas das fileiras e, no 
decorrer do mês de junho, começamos a pôr as 
gavinhas. Este trabalho continua até meados de 
julho.

No final de abril e início de maio, iniciamos 
também a construção dos tapetes de 
vegetação. Normalmente, precisamos de cerca 
de quatro pessoas para este trabalho. 
No cultivo de lírios, começamos com a seleção 
dos lotes a partir de meados de maio. 
Removemos as plantas que não estejam em 
conformidade. Isto é feito com um grupo 
constituído por 4 a 6 pessoas. 

Bem-vindo à Huetink!

No nosso viveiro, somos especializados no cultivo de bolbos de lírio, cebola, morango e tapetes de 
vegetação. Em suma, uma série de culturas especiais. Obviamente, temos uma quantidade 
considerável de máquinas à nossa disposição para implementar todas essas culturas da forma mais 
fácil possível. No entanto, nem todos os trabalhos podem ser feitos inteiramente com máquinas. É por 
essa razão que os bons e dedicados trabalhadores temporários são importantes para nós. Neste 
folheto, explicamos em termos globais para que atividades necessitamos de pessoal todos os anos. 
Também abordamos como é trabalhar na Huetink.



Verão

No final de junho, dá-se início à remoção das 
cabeças dos lírios. Após as cabeças dos lírios 
serem retiradas com uma máquina, os últimos 
botões são removidos manualmente. Isto é feito 
por uma equipa constituída por 8 a 20 pessoas, 
dependendo da altura da estação. Este trabalho 
continua até final de julho.

Tentamos remover as ervas daninhas com a ajuda 
da máquina o máximo possível. No entanto, com 
todas as nossas colheitas, é inevitável que 
também tenhamos de fazer mondas manuais. Este 
trabalho também ocorre regularmente durante a 
estação de crescimento das colheitas.

Outono

A partir de meados de 
outubro, começamos 
com a colheita e o 
processamento dos 
bolbos de lírio. Trata-se 
todos os anos de um 
período de trabalho 
intensivo durante o qual 
necessitamos de cerca de 45 pessoas para obter 
todos os bolbos encomendados pelos nossos 
clientes. Temos orgulho de contar com a ajuda 
de inúmeras pessoas no processamento de 
bolbos de lírio há já 10 a 20 anos. Isto garante a 
experiência e a rotina necessárias. 

O trabalho consiste principalmente em 
separar os bolbos emaranhados, puxar os 
caules e verificar os bolbos de lírio. Esse 
trabalho é efetuado através de dois turnos, o 

turno do dia e o turno da 
noite. Estes turnos mudam 
semanalmente.

O processamento dos 
bolbos de lírio dura cerca 
de dois meses e meio até ao 
início de janeiro. A partir daí, 
iniciamos o período mais 
calmo do ano. As plantas de 
lírio são processadas com 
uma pequena equipa de 
pessoas em cerca de um 
mês.

Colheita de tapetes de vegetação

Os tapetes de vegetação são enrolados em 
vários períodos do ano. Este trabalho varia 
consideravelmente e depende muito da pro-
cura dos clientes. O mesmo é 
geralmente concluído por uma equipa 
separada de pessoas. 



Alojamento/seguro de saúde

Se assim o desejar, podemos cuidar do alojamento. 
Para tal, alugamos casas limpas e de boa qualidade 
num parque habitacional. Também podemos cuidar 
do seu seguro de saúde para que possa utilizá-lo 
caso seja necessário.
A deslocação entre o local de alojamento e o local 
de trabalho é assegurada por autocarros da 
empresa.

A descrição das atividades acima não está 
obviamente completa, mas fornece uma boa 
imagem das atividades que realizamos durante 
todo o ano com a ajuda de trabalhadores 
temporários.

Para que todas as nossas colheitas sejam um 
sucesso, não podemos prescindir de bons 
trabalhadores temporários dedicados. É por isso 
que achamos importante que saiba lidar com o que 
possa surgir, que seja um bom colega, sociável e 
polivalente. 

Com a preparação adequada, certamente tudo 
correrá bem. Na Huetink, tentamos garantir um 
bom ambiente de trabalho e, caso haja algum 
problema, garantir uma boa solução rapidamente.

Está interessado?

Esperamos ter despertado o seu interesse. 
Nesse caso, efetue o seu registo junto dos nossos 
contactos. Eles podem informá-lo se e quando 
houver trabalho na Huetink. 
Esperamos recebê-lo no futuro.

Sjaak e Henri Huetink,
Huetink 

Huetink
Grensweg 23
8153 RB Lemelerveld
Países Baixos


