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W Niemczech też istnieje dodatek
do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag)!
Każda osoba, która pracuje
(lub prowadzi własną działalność
gospodarczą)
w Niemczech i ma tam miejsce zamieszkania, ma prawo
do starania się o zasiłek rodzinny na dzieci. Nazywa się
on Kindergeld i przysługuje
on na dzieci poniżej 25 roku
życia (pod warunkiem kontynuowania nauki).
Warunkiem bazowym otrzymywania tego świadczenia jest
pozostawanie dzieci w gospodarstwie domowym, czyli
w skrócie wspólne przebywanie
pod jednym adresem. Warto
wspomnieć, że to czy dzieci przebywają w Polsce czy w Niemczech nie ma znaczenia w kwestii uzyskania prawa do zasiłku.
Jeżeli ktoś do tej pory nie starał się o to świadczenie, to może
to zrobić w każdej chwili – nie-

mieckie urzędy wypłacają Kindergeld nawet do czterech lat
do tyłu! Osoba, która złoży wniosek o zasiłek rodzinny, uzyska
go za okres, w którym występowało prawo do pobierania zasiłku, ale nie więcej niż do 4 lat
wstecz. A jest o co się starać. Poszczególne kwoty zasiłku rodzinnego Kindergeld z Niemiec
w 2016 roku przedstawiają się
następująco:
– pierwsze dziecko – 190 euro miesięcznie,
– drugie dziecko – 190 euro
miesięcznie,
– trzecie dziecko – 196 euro
miesięcznie,
– czwarte dziecko i kolejne
– 221 euro miesięcznie.
Tak więc w przypadku rodziny
z trojgiem dzieci można uzyskać
nawet 576 euro na miesiąc dodatkowych funduszy na dzieci.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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W Niemczech też istnieje dodatek
do zasiłku rodzinnego (Kinderzuschlag)!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A to nie wszystko.
Niemiecki system świadczeń
socjalnych przewiduje także do-

Reklama

datkowe świadczenie dla osób,
które spełniają wymagane warunki, a mowa tu o Kinderzuschlag – dodatku do zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Żeby go otrzymać należy spełnić kilka dodatkowych warunków, które są przedstawione poniżej.
Prawo do tego dodatku przy-

sługuje na dzieci, które również nie ukończyły 25 roku życia oraz przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym
(np. w Polsce) wraz z osobą
pracującą w Niemczech.
Na dzieci te bezwzględnie
musi być pobierany zasiłek
rodzinny (Kindergeld), o którym była mowa powyżej. Kolejnym kryterium jest to, że
zarobki rodziców wynoszą
maksymalnie 900 euro
miesięcznie, a rodziców samotnie
wychowujących
dziecko – co najwyżej 600
euro miesięcznie. Zarobki
oraz
majątek
brany
pod uwagę przez Familienkasse nie mogą przekraczać maksymalnej granicy
dochodów
(maksymalna granica dochodu obliczania jest indywidualnie w zależności od zapotrzebowania rodziny).
Rodzice, którzy otrzymują
zasiłek dla osób bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub
z pomocy społecznej (Sozialgeld) i nie mają żadnych przyFOT. FREEIMAGES. COM / STARLIGHT
chodów, mogą otrzymać tyl-

ko Kindergeld (tzn. że Kinderzuschlag im nie będzie przysługiwać).
Sama kwota wypłacanego
dodatku jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców (opiekunów) i pozostałych
członków gospodarstwa domowego, jak również majątku tejże rodziny.
Maksymalna kwota dodatku,
jaką można uzyskać z urzędu,
wynosi 160 euro miesięcznie
na każde dziecko przebywające
w gospodarstwie domowym.
Jest ona wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym.
Bardzo ważną kwestią
przy pobieraniu dodatku do zasiłku rodzinnego, jak również sa-

mego zasiłku rodzinnego, jest informowanie na bieżąco Familienkasse o wszystkich zmianach, które zachodzą w danym
gospodarstwie domowym (m.
in. zmiana pracy, zmiana zarobków, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, itp.).
Podsumowując:
rodzina z trojgiem dzieci, mająca
prawo zarówno do zasiłku rodzinnego (Kindergeld), jak i dodatku do niego (Kinderzuschlag), może otrzymać od państwa niemieckiego nawet 1056
euro miesięcznie na utrzymanie swoich dzieci! Tak więc jeśli
spełniacie wszystkie powyższe
warunki, nie zwlekajcie – złóżcie wniosek i zapewnijcie swoim dzieciom dodatkowe środki
finansowe, na przykład na dalszą naukę!
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
pomocy w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl.
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

Nasza Holandia
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PRACA
Cieśla budowlany. Start: od
dzisiaj. Wymagania: Doświadczenie w pracy jako cieśla budowlany, Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na swoim aktualnym CV, Certyfikat
VCA / SCC (lub gotowość do zdobycia), Komunikatywny język
niemiecki, angielski lub holenderski (znajomość języka jest
priorytetem), Umiejętność czytania rysunku technicznego, Posiadanie własnego dowozu do
pracy. Oferujemy: 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 11,50 euro netto na
godzinę, Wakacyjne i dni urlopowe dodatkowo, Wynagrodzenie
wypłacane tygodniowo, Darmowe mieszkanie, Wsparcie podczas pobytu w Holandii. Zainteresowany? Prześlij nam swoje
cv info@happyworkerseu.nl.

Pokojówki / Pokojowych do
4* Hoteli w Amsterdamie.

Obecnie dla naszych klientów
poszukujemy doświadczonych
pokojowych/pokojówek do
pracy w 3*,4* i 5* hotelach.
Oferujemy: Legalne zatrudnienie na warunkach holenderskich, Pracę w miłej, międzynarodowej atmosferze, Wypłaty co 4 tygodnie, Wynagrodzenie według obowiązujących
stawek holenderskich, Prace
w pełnym wymiarze godzin, na
dłuższy okres czasu, Stale
miejsce pracy (bez tzw. skakanek), Płatny urlop. Wymagania: Doświadczenie w housekeepingu – sprzątanie pokoi
hotelowych (motelowych bądź
apar tamentów), Zamieszkanie w Amsterdamie lub w okolicach (warunek konieczny),
Znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny), Zakwaterowanie, ubezpieczenie i transport
we własnym zakresie, Posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu, oraz numeru BSN, Dyspozycyjność od
zaraz na dłuższy okres czasu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV w j. angielskim na adres mailowy:
bar ba ra@afwa scom pa ny.nl
bądź kontakt telefoniczny pod
nr tel. 020 4860 (08:00 –
15:00). Prosimy również o reagowanie tylko te osoby które
posiadają własne zakwaterowanie oraz transport, gdyż nasze biuro nie zapewnia ani nie
pomaga w załatwianiu tych
kwestii.

Spawacz Mig Mag. Pilnie poszukujemy spawacza Mig Mag
do firmy w Deurne. Mile widziane osoby z doświadczeniem
przebywające na terenie Holandii bądź w rejonie Limburg lub
Noord Brabant. Zainteresowane
osoby proszę o kontakt mailowy
a.wojtkiw@activepersoneel.nl.

Pracownik produkcji SPS BV
DEN BOSCH. Agencja pracy Job

Investment poszukuje pracowników do jednego ze swoich najlepszych klientów – firmy SPS
BV znajdującej się w Den Bosch,
która zajmuje się produkcja farb
oraz wysyłka ich do najpopularniejszych sklepów budowlano-dekoracyjnych. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:Pracownik produkcji:
praca na linii produkcyjnej, operowanie maszyn, etykietowanie.
WYMAGANIA: doświadczenie,
znajomość języka angielskiego
lub holenderskiego, mile widziane certyfikaty. OFERUJEMY:
prace na dłuższy okres czasu
(40 godz. tyg.), atrakcyjne
wynagrodzenie,
umowę
opartą o holenderskie warunki pracy. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta
skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 lub
prześlij nam swoje Cv na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

Pracownik Produkcji Eindhoven. Dla naszych klien-

tów w Eindhoven i okolicach
poszukujemy pracowników
produkcji. Wymagania: motywacja do pracy, znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziane prawo jazdy. Oferujemy:
zakwaterowanie, transport
do pracy, umowę na holenderskich warunkach, ubezpieczenie. Zainteresowane
osoby spełniające powyższe
kryteria prosimy przesłać CV
na adres: recruitment@progress-uitzendbureau.com.

Stała praca w szklarni chryzantemy BLEISWIJK.

Veldwerk Uitzendbureau z
siedziba w Rotterdamie poszukuje doświadczonych pracowników szklarniowych do
stałej pracy przy chryzantemach (ścinanie, wiązanki,
pakowanie) dla klienta w
Bleiswijku. Wymagania: własny transport i zakwaterowanie, doświadczenie w pracy z
chryzantemami, rzetelność,
odpowiedzialne podejście do
pracy, motywacja, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka angielskiego
lub holenderskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje z holenderskimi koordynatorami, dyspozycyjność
na dłuższy czas. Zapewniamy: stałą pracę przez 6 dni w
tygodniu, opiekę holenderskich koordynatorów, tygodniowy system wynagrodzeń
zgodny z postanowieniami
CAO. CV z klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbęd-

nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia
29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.
883) prosimy wysyłać na praca@veldwerkuitzendbureau.nl w
temacie wpisując CHRYZANTEMY. Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z
naszymi pracownikami! Informujemy, ze skontaktujemy się z
wybranymi osobami.

Gouda - Wózek widłowy. Opis
pracy: Praca w zakładach sera,
magazyn, chłodnie. Po za obsłuReklama

ga wózków widłowych (główne
zajecie), do Twoich zadań należy
obsługa maszyn pakujących i
tnących. Praca na okres: nie
określony / stała umowa na rok
lub dłużej. Wymagania: doświadczenie w obsłudze wózka
widłowego typu rechtruck –
obowiązkowe, znajomość obsługi maszyn, własne zakwaterowanie w okolicy Gouda, znajomość języka angielskiego w
stopniu minimum B1, prawo
jazdy. Profil kandydata: wiedza
w zakresie wykonywanej pracy,
zaangażowanie i motywacja,
chęć do pracy. Oferujemy: za-

kwaterowanie w Holandii, ubezpieczenie, atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki
placowe, ubezpieczenie, opiekę
i wsparcie w pracy. W celu otrzymania oferty proszę o rejestracje na stronie AB Oost lub wysłania CV na nasz adres e-mail. W
wiadomości proszę wpisać: Kierowca wózka widłowego. Adres
e-mail do osoby kontaktowej:
michal.banach@aboost.nl.

Pracownik magazynu – Aalsmeer. Dla jednego z naszych

klientów w Aalsmeer pilnie po-

szukujemy osoby na stanowisko
pracownik magazynu/orderpicker (kompletacja zamówień).
Wymagania: doświadczenie przy
realizacji zamówień przy kwiatach ciętych, znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego, własny środek transportu lub
prawo jazdy kat. B, poszukujemy
osób elastycznych i samodzielnych, preferowane osoby z Westlandu/Den Haag albo Aalsmeer i okolice. Oferujemy możliwość rozwoju. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy
CIĄG DALSZY NA STR. 4
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CIĄG DALSZY ZE STR. 3

o bezpośredni kontakt z jednym
z naszych biur bądź o wysłanie
CV na adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl.
WhatsApp 06-82077583 !!! Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Duijndam Uitzendgroep, region Den Haag, Dierenselaan
48-50, 2573 KC Den Haag. Telefoon: 070-4274855. Biuro czynne od poniedzialku do piatku od
9-17 (przerwa miedzy 11:3012:30). W celu umówienia się
na spotkanie w naszym biurze w
Reklama

Capelle aan den IJssel prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny.

działku do piątku w godzinach:10:00-17:00) lub wyślij
swoje cv na adres zuzanna@europeatwork.nl.

Spawacz. Poszukujemy do-

świadczonych spawaczy, spawających
metodami
CO2
(135/136) i elektrodą(111).Wymagania -doświadczenie w budowie statków. Mile widziana
znajomość języków: angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub potrzebujesz dodatkowych informacji
skontaktuj się z nami (od ponie-

Praca produkcyjno – montażowa WAALWIJK. Jeśli jesteś

osoba zmotywowana oraz poszukujesz zatrudnienia to
sprawdź poniższa ofertę! Poszukujemy elastycznych pracowników dla naszego klienta mieszczącego się w Waalwijku do pracy przy produkcji/montażu! WYMAGANIA: doświadczenie w pracach produkcyjnych/montażo-

wych, znajomość języka angielskiego bądź holenderskiego, zakwaterowanie w okolicy oraz
własny transport, gotowość do
pracy w systemie zmianowym.
OFERUJEMY: długoterminowe
zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, przejrzysta umowę
oparta o holenderskie warunki
pracy, ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli jesteś zainteresowany oraz
spełniasz powyższe wymagania
skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu:
073-711-3-717 oraz prześlij
nam swoje cv w języku angielskim bądź holenderskim na ad-

res e-mailowy:polen@jobinvestment.nl.

Praca w szklarni - Berlikum.

Firma AB Oost w Dronten (Holandia) szuka osob do pracy na
stanowisko: Szklarnie. Praca na
okres: praca stała na rok i dłużej. Wymagania: doświadczenie
w szklarni z ogórkami, język angielski podstawowy, chęć do
pracy na długi okres pracy, zakwaterowanie w okolicy (własny
dojazd). Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, chęć do
pracy. Oferujemy: ubezpieczenie
i zakwaterowanie jeśli kandydat nie posiada, atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO,
jasne warunki placowe,
ubezpieczenie, opiekę i
wsparcie w pracy. W celu
otrzymania oferty proszę o
wysłanie CV na nasz adres e-mail. W wiadomosci prosze
wpisac: Szklarnie. e-mail: michal.banach@aboost.nl.

Praca
produkcyjna
Oosterhout. Jesteś zaintere-

sowany pewnym i długoterminowych zatrudnieniem?
Posiadasz doświadczenie w
pracy na produkcji i porozumiewasz się w języku angielskim bądź holenderskim?
Jeśli tak , to mamy cos dla
Ciebie! Poszukujemy pracowników dla jednego z naszych klientów mieszczącego się w Oosterhout, który
zajmuje się produkcja, wypożyczaniem oraz transportem
kontenerów oraz beczek plastikowych i aluminiowych
pod plyny. Do zakresu Twoich obowiązków będzie należało: kontrola nad linia produkcyjna, obsługa maszyn,
przygotowywanie kontenerów do wysyłki oraz odbiór i i
przygotowywanie ich do ponownego użytku. WYMAGANIA: doświadczenie na podobnym stanowisku, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim,
zakwaterowanie w okolicy
miejsca pracy (Breda, Dongen), własny transport. OFERUJEMY: przejrzystą umowę
o prace oparta o holenderskie warunki pracy, długoterminowe zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś zainteresowany oraz
spełniasz powyższe wymagania skontaktuj się z nami
telefonicznie: 073-711-3717 oraz prześlij nam swoje
Cv w języku angielskim bądź
holenderskim na adres e-mailowy:polen@jobinvestment.nl.

Malarz przemysłowy/konserwator. Poszukujemy do-

świadczonych malarzy konstrukcyjnych. Zakres wykony-

wanych zadań obejmuje:piaskowanie, malowanie, czyszczenie,
konserwacje itp. Praca może
być wykonywana na morzu, barkach morskich i innych obiektach unoszących się na wodzie.
Wymagana znajomość języka
angielskiego, niemieckiego lub
holenderskiego. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub
potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami (od
poniedziałku do piątku w godzinach:10:00-17:00) lub wyślij
swoje cv na adres zuzanna@europeatwork.nl.

Spawacz TIG / monter. Firma
Covebo Work Office poszukuje
dla swojego klienta w Holandii
spawaczy TIG do spawania i
montowania elementów maszyn i zbiorników ze stali nierdzewnej przeznaczonych do
przemysłu spożywczego. Grubość materiału 1.5mm-5mm.
Praca jest w miejscowości Zutphen. Kontrakt do końca roku.
Wymagania: aktualny certyfikat
spawalniczy, certyfikat VCA
(możliwość wyrobienia po rozpoczęciu pracy), znajomość rysunku technicznego, mile widziana
umiejętność spawania metodą
MIG/MAG, znajomość języka
angielskiego na poziomie komunikatywnym, prawo jazdy
oraz własny samochód będą dodatkowym atutem. Oferujemy:
wynagrodzenie 480 euro netto/40h, zakwaterowanie i ubezpieczenie, opiekę koordynatora,
pracę na warunkach holenderskich. Szczegółowe CV oraz skany certyfikatów spawalniczych
proszę przesłać na adres tomaszek@covebo.pl w tytule wpisując: „Spawacz TIG – Zutphen”.

Naprawa sprzętu elektronicznego. Interesujesz się sprzę-

tem elektronicznym? Posiadasz
doświadczenie w naprawie tabletów, laptopów lub telefonów
komórkowych? Jeśli tak to mamy prace właśnie dla Ciebie! Jeden z naszych najlepszych klientów zajmujący się naprawa
sprzętu elektronicznego największych marek poszukuje
pracowników na stanowisko
serwisanta. Firma znajduje się
w s-Hertogenbosch. Otrzymasz
indywidualne stanowisko pracy i
Twoim zadaniem będzie wykrycie usterki i jej wyeliminowanie.
WYMAGANIA: doświadczenie w
naprawie sprzętu elektronicznego (tablety, laptopy, telefony),
mile widziane wyksztalcenie
techniczne (bądź kierunkowe),
szeroka wiedza na temat hardware, dobra znajomość języka
angielskiego. Oferujemy pracę
w rozwijającej się firmie, długoterminowe zatrudnienie oraz
stale 40 godzin tygodniowo z
możliwość nadgodzin. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą
oferta skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz
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PRACA
prześlij nam swoje CV na adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

Murarz. Start: od dzisiaj. Wymagania: Doświadczenie w pracach murarskich na terenie Holandii lub Belgii. Doświadczenie
w murowaniu klinkieru, minimum 2 lata. Certyfikat VCA /
SCC (lub gotowość do zdobycia).
Mile widziany komunikatywny
język niemiecki lub angielski.
Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na aktualnym CV.
Posiadanie własnego dojazdu
do pracy. Oferujemy: 40 godzin
tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 12 euro – 14 euro
netto na godzinę ( w zależności
od doświadczenia), Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo,
Darmowe mieszkanie, Wsparcie podczas pobytu w Holandii.
Zainteresowany? Prześlij nam
swoje CV pod info@happyworkerseu.nl.

Praca przy rozach/bukiety
bandowe. Dla naszego klienta

w Aalsmeer szukamy osób chętnych do pracy przy rozach/bukiety bandowe ! Zapraszamy do
kontaktu osoby mieszkające na
terenie Den Haag oraz w okolicach Aalsmeer.Wymagania: do-

świadczenie w pracy przy bukietach bandowych- minimum6
miesięcy, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub
holenderskiego, motywacja do
pracy. Oferujemy: transport do i
z miejsca pracy; możliwość pracy na dłuższy okres po wykazaniu się. Osoby zainteresowane
podjęciem pracy prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur bądź o wysłanie CV na
adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl.
WhatsApp 06-82077583 !!! Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Duijndam Uitzendgroep, region Den Haag, Dierenselaan
48-50, 2573 KC Den Haag; Telefoon: 070-4274855. Biuro czynne od poniedziałku do piątku od
9-17 (przerwa miedzy 11:3012:30). W celu umówienia się
na spotkanie w naszym biurze w
Capelle aan den IJssel prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Obsługa maszyn. Firma AB
Oost w Dronten (Holandia) szuka osob do pracy na stanowisko:
Obsługa maszyn. Praca na
okres: praca stała na długi okres
czasu. Praca polega na obsłudze maszyn do produkcji form i
blach do pieczenia wyrobów cukierniczych i innych. Wymaga-

nia: język angielski lub niemiecki, chęć do pracy na długi okres
pracy / stale, zakwaterowanie w
okolicy (własny dojazd), doświadczenie na produkcji, znajomość obsługi maszyn (prasy, formy). Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, chęć do
pracy na stale. Oferujemy: ubezpieczenie i zakwaterowanie
(opcja), atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki placowe, opiekę i wsparcie w pracy.
W celu otrzymania oferty proszę
wyslanie CV na nasz adres e-mail. W wiadomości proszę wpisać: Obsluga techniczna. Adres
e-mail do osoby kontaktowej:
michal.banach@aboost.nl.

Dekarz/Dakdekker. Dla naszego klienta poszukujemy dekarzy z doświadczeniem. Zadania: krycie dachów ich konserwacja i naprawa, montaż rynien, wykonywanie podkładów
pod pokrycia dachowe. Wymagania: motywacja i zaangażowanie, komunikatywna znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego, doświadczenie w zawodzie dekarza, umiejętność
czytania rysunków technicznych. Oferujemy: zakwaterowanie, ubezpieczenie, legalne zatrudnienie, atrakcyjna stawkę
godzinowa. Zainteresowanych
kandydatów prosimy o przesla-

nie CV z dopiskiem DEKARZ na
adres: recruitment@progress-uitzendbureau.com.

Almere - Obsługa maszyn.

Firma AB Oost w Dronten (Holandia) szuka osób do pracy na
stanowisko: Operator/ka maszyn. Praca na okres: praca na
cały rok. Wymagania: znajomość obsługi maszyn / kopiarek – podstawy, zacięcie techniczne, znajomość języka niderlandzkiego w stopniu minimum
B1 (komunikatywny) lub angielski (min. B1), prawo jazdy mile
widziane. Profil kandydata: zacięcie techniczne, obsługa maszyn, zaangażowanie i motywacja, chęć do pracy, własne zakwaterowanie w Almere lub
okolicy mile widziane. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie
wg CAO, jasne warunki placowe,
ubezpieczenie i zakwaterowanie, opiekę i wsparcie w pracy.
W celu otrzymania oferty proszę
wysłanie CV na nasz adres e-mail. W wiadomości proszę wpisać:
Maszyny. Adres e-mail do osoby
kontaktowej:
michal.banach@aboost.nl.

Pracownik piekarni. Enschede – Piekarnia. Firma AB Oost w
Dronten (Holandia) szuka osób
do pracy na stanowisko: Pra-

cownik piekarni. Praca na
okres: praca stała na długi okres
czasu. Praca polega pakowaniu
chleba, bulke, ciastek itp. Praca
tylko w godzinach nocnych. Jedna stała zmiana. Wymagania:
język angielski lub niemiecki,
chęć do pracy na długi okres
pracy / stale, zakwaterowanie w
okolicy (własny dojazd),doświadczenie na produkcji. Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, do pracy w godzinach
nocnych. Oferujemy: ubezpieczenie i zakwaterowanie (opcja),
atrakcyjne wynagrodzenie wg
CAO, jasne warunki placowe,
opiekę i wsparcie w pracy. W celu otrzymania oferty proszę wysłanie CV na nasz adres e-mail.
W wiadomości proszę wpisać:
Piekarnia. Adres e-mail do osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Blacharzy do napraw samochodów ciężarowych. Poszuku-

jemy trzech osób do pracy jako
blacharze przy naprawach samochodów ciężarowych (kabiny,
przyczepy/naczepy). Praca w
Belgii (miedzy Brukselą a Antwerpią). Kontrakt na minimum
dwa lata. Główne wykonywane
prace będą polegały na przygotowywaniu do malowania (wypełnianiu nierówności i uszkodzeń oraz na szlifowaniu/polero-

waniu przed malowaniem). W
zakres proponowanych praca
nie wchodzą naprawy mechaniczny lub elektryczne. Poszukujemy osób z doświadczeniem.
Zaletą będzie umiejętność spawania. Minimum jedna osoba w
zespole musi znać komunikatywnie angielski. Możliwość zakwaterowania blisko pracy.
Szczegóły: 0048 668 18 50 20.

Praca w rolnictwie z niderlandzkim. Firma AB Oost w

Dronten (Holandia) szuka osób
na różne stanowiska pracy w
Rolnictwie. Znasz język niderlandzki, masz doświadczenie w
zawodzie lub edukacje powiązana z praca w rolnictwie. Napisz
lub zgłoś się do naszego biura w
Dronten. Czas zmienić prace na
stała i pewna. Praca na okres:
rok i dłużej. Wymagania: znajomość języka niderlandzkiego
lub angielskiego (praca bezpośrednio u Holendrów), doświadczenie zawodowe lub edukacja
związana z zawodem, własne
zakwaterowanie mile widziane,
prawo jazdy mile widziane, dodatkowe uprawienia mile widziane. Profil kandydata: rozwój
osobisty, zaangażowanie i motywacja do pracy, chęć pozostania
w Holandii na długi okres czasu.
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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Oferujemy: zakwaterowanie w
Holandii (dla osób bez zakwaterowania), ubezpieczenie, atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO
dla NL, jasne warunki placowe
(wypłaty cotygodniowe), opiekę
i wsparcie w pracy. Adres e-mail do osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Zbieranie zamowien (dla kobiet). Dla naszego klienta w Wij-

chen (okolice Nijmegen) zajmującego sie dystrybucja sprzętu
elektronicznego: telefony, komputery, podzespoły i części elektroniczne itp., poszukujemy pracowników (kobiet) do pracy przy
zbieraniu zamówień z listy. Oferujemy: Praca od poniedziałku
do piątku, Praca w godzinach
od 13:00-22:00. Wymagania:
Dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego, Doświadczenie w
pracy przy zbieraniu zamówień
na magazynie, Brak przeszłości
kryminalnej (potrzeba przedłożenia zaświadczenia o niekaralności), Energiczność, odporność
na stres, elastyczność, umiejętność pracy w grupie, Dokładność i spostrzegawczość, Własny transport. Jesteś zainteresowana, prześlij nam swoje CV z
opisem w tytule ZBIERANIE ZAMOWIEN na adres info@maxflex.nl lub zadzwoń pod numer
024-3603050.

Praca przy rozbiórkach budowlanych. Firma AB Oost w

Dronten (Holandia) szuka osób
do pracy na stanowisko: Rozbiórki budowlane. Praca na
okres: praca stała na długi okres

czasu. Praca polega na rozbiórce budynków i mostów w Holandii, prace budowlane ogólne.
Wymagania: język holenderski
mocny podstawowy minimum!
chęć do pracy na długi okres
pracy / stale, zakwaterowanie w
okolicy (własny dojazd), doświadczenie w budownictwie.
Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, sila fizyczna,
chęć do pracy. Oferujemy: ubezpieczenie i zakwaterowanie
(opcja), atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki placowe, opiekę i wsparcie w pracy.
W celu otrzymania oferty proszę
wysłanie CV na nasz adres e-mail. W wiadomości proszę
wpisać: Rozbiorki. Adres e-mail
do osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Sortowanie

szego klienta szukamy montera
maszyn i urządzeń rolniczych.
Opis funkcji: Przeprowadzenie
prac konserwacyjnych (remonty, przeglądy) maszyn i urządzeń rolniczych. Szeroki zakres
maszyn. Praca w warsztacie lub
w terenie. Wymagania: Wykształcenie: średnie zawodowe,
rolnicze; Prawo jazdy kat. BE;
Doświadczenie na podobnym
stanowisku; Certyfikat VCA;
Znajomość maszyn i urządzeń
sektora rolniczego; Znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego ; Umiejętność pracy
w grupie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub potrzebujesz dodatkowych informacji
skontaktuj się z nami (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17) lub wyślij
swoje cv na adres zuzanna@europeatwork.nl.

ziemniaków.

Espel - Sortowania – ziemniaki.
Firma AB Oost w Dronten (Holandia) szuka osób do pracy na
stanowisko: Sortowania – ziemniaki. Praca na okres: długi
okres czasu / stała praca. Wymagania: doświadczenie w rolnictwie mile widziane, znajomość obsługi wózków widłowych przednich, znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B1 (komunikatywny).
Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, chęć do pracy,
własne zakwaterowanie w okolicy mile widziane. Oferujemy:
zakwaterowanie w Holandii,
ubezpieczenie, atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki placowe, opiekę i wsparcie w pracy. W celu otrzymania
oferty proszę wysłanie CV na
nasz adres e-mail. W wiadomości proszę wpisać: Espel. Adres
e-mail do osoby kontaktowej:
michal.banach@aboost.nl.

Chryzantemy - Varik. Firma
AB Oost w Dronten (Holandia)
szuka osob do pracy na stanowisko: Chryzantemy. Praca na
okres: całoroczna. Wymagania:
doświadczenie na produkcji/uprawie Chryzantemy - minimum 1 rok doświadczenia. Profil kandydata: zaangażowanie i
motywacja, chęć do pozostania
w Holandii na stale, chęć do
pracy, znajomości uprawy, mile
widziane zakwaterowanie w
okolicy. Oferujemy: zakwaterowanie w Holandii, ubezpieczenie, atrakcyjne wynagrodzenie
wg CAO, jasne warunki placowe, opiekę i wsparcie w pracy.
W celu otrzymania oferty proszę wysłanie CV na nasz adres
e-mail. W wiadomości proszę
wpisać: Espel. Adres e-mail do
osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Reklama

Spawacz TIG (RVS). Firma

AB Oost w Dronten (Holandia)
szuka osób do pracy na stanowisko: Spawacza RVS (Kampen). Praca na okres: praca stała na długi okres czasu. Wymagania: język holenderski komunikatywny lub angielski, chęć
do pracy na długi okres pracy /
stale, zakwaterowanie w okolicy (własny dojazd), doświadczenie w spawaniu metoda RVS.
Profil kandydata: zaangażowanie i motywacja, chęć do pracy,
chęć do rozwoju osobistego.
Oferujemy: ubezpieczenie i zakwaterowanie (jak nie ma własnego), atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki placowe, opiekę i wsparcie w pracy. W celu otrzymania oferty
proszę o wysłanie CV na nasz
adres e-mail. W wiadomości
proszę wpisać: TIG RVS. Adres
e-mail do osoby kontaktowej:
michal.banach@aboost.nl.

Monter /Mechanik maszyn i
urządzeń rolniczych. Dla na-

Praca produkcyjna Waalwijk. Jesteś osoba zmotywowa-

na oraz poszukująca zatrudnienia? Pracowałeś wcześniej na
produkcji? Porozumiewasz sie
w języku angielskim bądź holenderskim? Tak?! To szukamy
właśnie Ciebie! Poszukujemy
pracowników dla naszego klienta mieszczącego się w Waalwijku do pracy na produkcji. W zakresie Twoich obowiązków będzie obsługa linii produkcyjnej,
kontrola oraz pakowanie produktu. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy produkcyjnej,
porozumiewanie się w języku
angielskim bądź holenderskim,
zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy oraz własny transport.
OFERUJEMY: przejrzystą umowę oparta o holenderskie warunki pracy, długoterminowe zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś zainteresowany
oraz spełniasz powyższe wymagania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 073-711-3-717 oraz prześlij swoje cv w języku angiel-
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skim bądź holenderskim na adres e-mailowy:polen@jobinvestment.nl.

Mleczarnia - dojarki. Firma
AB Oost w Dronten (Holandia)
szuka osób do pracy na stanowisko: Dojarki – Krowy. Praca
na okres: nie określony / stała
umowa na rok lub dłużej. Praca:
poszukujemy osoby do dojenia
kóz. Praca na długi okres czasu
na farmach w Holandii. Wymagania: znajomość języka angielskiego B2 lub niderlandzkiego
na poziomie B1 (podstawowe
zdania w pracy), doświadczenie
zawodowe lub edukacja związana z bezpośrednio z praca,
umiejętność obsługi dojarek
rożnego typu, chęć do pracy na
długi okres czasu w Holandii,
prawo jazdy. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO,
jasne warunki placowe, ubezpieczenie, opiekę i wsparcie w
pracy. W celu otrzymania oferty
proszę o przeslanie CV na adres
w tyle proszę wpisać: Krowy. Adres e-mail do osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Zastępca kierownika produkcji w sektorze AGF (pakowanie warzyw i owoców). Dla

naszego klienta w Waddinxve-

en szukamy zmotywowanej i
ambitnej osoby ze znajomością języka holenderskiego.
Wymagania: znajomość języka
holenderskiego w stopniu komunikatywnym jest wymogiem absolutnym; znajomość
procesów produkcji w dziale
pakowania warzyw i owoców ;
umiejętność zarzadzania grupa osób; dyspozycyjność od poniedziałku do soboty; własny
środek transportu. Stawka dla
osób powyżej 23 roku zżycia:
9.80 euro. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy
o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur bądź wysłanie CV na adres e-mail: marzena@duijndamuitzendgroep.nl.
WhatsApp 06-82077583 !!!
Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami. Duijndam Uitzendgroep, region Den Haag, Dierenselaan 48-50, 2573 KC Den Haag, Telefon: 070-4274855. Duijndam Uitzendgroep, region
Rotterdam, Hollandsch Diep
63C, 2904 EP Capelle aan den
IJssel. Telefon: 010-8700800.
Biuro czynne od poniedzialku
do piatku od 9-17 (przerwa
miedzy 11:30-12:30). W celu
umówienia się na spotkanie w
biurze w Capelle aan den IJssel
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Praca – szukam: Szukamy
pracy. Para Mariusz i Ewa szuka

pracy, najchętniej w miejscowości
Moerkapelle lub w okolicach. Mamy własne mieszkanie i możliwość dojazdu do pracy swoim samochodem. Prosimy o kontakt
na numer +31685284651. Pracę możemy zacząć od zaraz.

Hodowla kóz. Firma AB Oost
w Dronten (Holandia) szuka
osób do pracy na stanowisko:
Kozy. Praca na okres: nie określony / stała umowa na rok lub
dłużej. Praca: poszukujemy osoby do dojenia kóz. Praca na długi okres czasu na farmach w
Holandii. Wymagania: doświadczenie zawodowe lub edukacja
związana z bezpośrednio z praca, chęć do pracy na długi okres
czasu w Holandii, prawo jazdy.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki
placowe, ubezpieczenie, opiekę
i wsparcie w pracy. W celu otrzymania oferty proszę o przeslanie CV na adres w tyle proszę
wpisać: Kozy. Adres e-mail do
osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.
Do remontów łazienek. Poszukujemy jedną osobę która
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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samodzielnie jest w stanie wykonać remonty łazienek (może
być bez elektryki i hydrauliki) natomiast musi bardzo dobrze
układać płytki, tynkować, malować, etc. Wymogiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość angielskiego (lub niderlandzkiego). Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w Belgii.
Trzeba mieć własne narzędzia.
Oferujemy bardzo spokojną i
stabilną współpracę. Szczegóły:
0048 668 18 50 20.

Monter systemów chłodniczych – lutowanie twarde (doświadczenie nie wymagane).

Praca na magazynie: lutowaniu
elementów urządzeń chłodniczych (lutowanie twarde). Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy 4 młodych energicznych
pracowników do pracy przy systemach chłodniczych. Praca w
okolicach Nijkerk. Wymagania:
Pozytywne nastawienie oraz
motywacja do pracy, mile widziana umiejętność lutowania,
aczkolwiek będzie przyuczenie
do zawodu podczas pracy i doświadczenie nie jest wymagane,
zdolności manualne, precyzja,
zaangażowanie, posiadanie wła-

snego zakwaterowania (warunek konieczny), komunikatywna
znajomość języka angielskiego
lub holenderskiego jest plusem,
prawo jazdy kategorii B. Oferujemy: umowa o prace na warunkach holenderskich (CAO Technisch Installatiebedrijf), ubezpieczenie zdrowotne, przyuczenie
do zawodu z możliwością rozwijania się, praca na cały etat z
możliwością zatrudnienia na
stale. Zainteresowanych prosimy o przeslanie swojego CV na
adres email: praca@bizztemp.nl
z informacja w tytule: monter
systemów chłodniczych lub o telefon 0684586451.

Praca przy sprzątaniu hali
produkcyjnej. Dla jednego z na-

szych klientów w Waddinxveen
(pakownia warzyw i owoców) poszukujemy osoby zainteresowanej stała praca przy sprzątaniu
hal, schodów, maszyn itp. Wymagania: motywacja do pracy;
osoba na stale przebywająca w
Holandii; absolutnym wymogiem jest własny transport do
pracy; znajomość języka angielskiego lub holenderskiego; mile
widziane doświadczenie przy
sprzątaniu; Stawka dla osób od
23 roku życia: 9,80 Euro brut-

to/godz. Osoby zainteresowane
prosimy o przeslanie CV na adres email: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl
WhatsApp 06-82077583 !!! lub
o kontakt z jednym z naszych
biur: Duijndam Uitzendgroep, region Den Haag, Dierenselaan
48-50, 2573 KC Den Haag, Telefon: 070-4274855. Duijndam
Uitzendgroep, region Rotterdam, Hollandsch Diep 63C,
2904 EP Capelle aan den IJssel,
Telefon: 010-8700800. Biuro
czynne od poniedzialku do piatku od 9-17 (przerwa miedzy
11:30-12:30). W celu umowienia sie na spotkanie w biurze w
Capelle aan den IJssel prosimy o
wczesniejszy kontakt telefoniczny. Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami.

Murarzy na metry. Poszukujemy 4 murarzy do pracy na metry. Jeden może rozpocząć pracę
od zaraz, pozostali z początkiem
października. Oferujemy stabilną pracę - nawet na kilka lat. Do
wykonania są wymurówki w
środku oraz fasady z klinkieru.
Praca w okolicy Ostende. Zapewniamy zakwaterowanie.
Szczegóły: 0048 668 18 50 20.

Monter regipsów. Start: od
dzisiaj. Wymagania: Minimum
roczne doświadczenie w pracy
przy montażu ścian szkieletowych lub podobnych, Certyfikat
VCA / SCC (lub gotowość do zdobycia), Mile widziany komunikatywny język niemiecki lub angielski, Umiejętność czytania rysunku technicznego, Udokumentowane doświadczenie w
tej pracy na swoim CV (znajomość języka jest priorytetem),
Posiadanie własnego dowozu
do pracy. Oferujemy: 40 godzin
tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 11,50 euro netto
na godzinę, Wakacyjne i dni
urlopowe dodatkowo, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo,
Darmowe mieszkanie, Wsparcie podczas pobytu w Holandii.
Zainteresowany? Prześlij nam
swoje CV pod info@happyworkerseu.nl
lub
zadzwoń
0031683442959. Więcej o nas
na www.happyworkerseu.nl.

Praca administracyjna na
dziale produkcji. Dla jednego z

naszych klientów w Waddinxveen poszukujemy ambitnej osoby
do pracy na stanowisku pracownika administracyjnego w dziale

produkcji. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za
kontrolowanie norm produkcyjnych jak i również samej pracy
podległego zespołu. Bedzie również zajmowała się produkcja
stikerow, podawaniem zamówień zespołowi. Wymagania:
znajomość języka angielskiego
bądź holenderskiego w stopniu
dobrym; umiejętność obsługi
komputera; doświadczenie na
podobnym stanowisku jest mile
widziane; dobra organizacja pracy; dokładność; umiejętność zarzadzania zespołem i wydawania poleceń; własny środek
transportu (bądź prawo jazdy) ;
dyspozycyjność od poniedziałku
do soboty, brak ograniczeń czasowych jeżeli trzeba zostać dłużej w pracy; chęć zostanie w Holandii na dłuższy okres czasu
(praca na stale). Oferujemy:
Możliwość rozwoju na firmie
oraz prace w międzynarodowym
środowisku, Duża ilość godzin
(nigdy mniej niż 40), Pomoc przy
założeniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz regulacji ET-regeling i dodatku do ubezpieczenia
zorgtoeslag. Stawka startowa
dla osób powyżej 23 roku życia
9,80 euro brutto. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o bezpośredni kontakt z

jednym z naszych biur bądź wysłanie CV na adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl.
WhatsApp
0682077583 !!! Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, Duijndam
Uitzendgroep Den Haag, Dierenselaan 48-50, 2573 KC Den Haag, tel. 070-4274855. Duijndam Uitzendgroep Capelle aan
den IJssel, Hollandsch Diep 63C,
, 2904 EP Capelle aan den IJssel, tel. 010-8700800. Biuro
czynne od poniedziałku do piątku od 9-17 (przerwa miedzy
11:30-12:30). W celu umówienia się na spotkanie w biurze w
Capelle aan den IJssel prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Praca produkcyjna od zaraz
TILBURG. Jesteś osoba zmoty-

wowana oraz poszukująca zatrudnienia? Pracowałeś wcześniej na produkcji? Porozumiewasz się w języku angielskim
bądź holenderskim? Tak?! To
szukamy właśnie Ciebie! Poszukujemy pracowników dla naszego klienta mieszczącego się w
Tilburgu do pracy na produkcji.
W zakresie Twoich obowiązków
będzie obsługa linii produkcyj-
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nej, przygotowywanie produktu
do przetworzenia (ciecia koloryzacji). Zakład pracy zajmuje się
produkcja wysokojakościowej
skory przeznaczonej na torebki i
buty. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy produkcyjnej, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim, zakwaterowanie w okolicy miejsca
pracy oraz własny transport.
OFERUJEMY: przejrzystą umowę
oparta o holenderskie warunki
pracy, długoterminowe zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli jesteś zainteresowany oraz
spełniasz powyższe wymagania
skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu:
073-711-3-717 oraz prześlij
swoje cv w języku angielskim
bądź holenderskim na adres e-ma ilo wy:po len@jo bi nve st ment.nl.

stanowisku- mile widziane; zaangażowanie w wykonywane
obowiązki i odpowiedzialność za
powierzone zadania. Oferujemy
pracę na dłuższy okres czasu,
miłą atmosferę oraz dobre warunki pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy
o bezpośredni kontakt z jednym
z naszych biur bądź o wysłanie
CV na adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl. WhatsApp 06-82077583
!!! Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami. Duijndam Uitzendgroep,
region Den Haag, Dierenselaan
48/50, 2573 KC Den Haag, Telefoon: 070-4274855. Duijndam Uitzendgroep, region Rotterdam, Hollandsch Diep 63C,
2904 EP Capelle aan den IJssel,
Telefoon: 010-8700800. W celu
umówienia się na spotkanie w
naszym biurze w Capelle aan
den IJssel prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Praca przy warzywach i
owocach. Dla naszego klienta z

siedzibą w Poeldijku poszukujemy osób do pracy przy pakowaniu warzyw i owoców. Wymagania: komunikatywna znajomość
języka holenderskiego; duża
motywacja do pracy; własny
transport do Poeldijku; doświadczenie w pracy na podobnym

Reklama

Avon-Zostań Konsultantką w
Holandii. Serdecznie zapraszam

do współpracy w branży kosmetycznej na terenie Holandii. Pracujemy na polskich katalogach,
a co za tym idzie, wszystkie produkty są w polskich cenach. Ceny zatem, w przeliczeniu na EU-

RO, są naprawdę niskie, a to z
kolei jest doskonały argument
do zachęcenia klientek do wypróbowania dobrej jakości kosmetyków. Avon oferuje: -Upusty
od 15% do 40%, --Wpisowe 0 zł
!!, -Nagrody i upusty w ofertach
promocyjnych, -Dostęp do produktów przedpremierowych, Przywileje, konkursy, super nagrody, -Prezenty i atrakcyjne
oferty w ramach specjalnego
programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode mnie : -pakiet
startowy (w tym katalogi i próbki), -pewny kurier z kosmetykami Polska –Holandia, -opieka i
pomoc. Darmowa rejestracja Ty
planujesz ile godzin pracujesz.
Zapraszam. Skontaktuj się ze
mną:
Angelika,
tel:0617
800 383, email:avonholandia@vp.pl.

Odbieranie towaru - kwiaty
cięte. Dla jednego z naszych

klientów w Alsmeer zajmującego się wysyłką róż ciętych poszukujemy zmotywowanej osoby do
pracy przy odbieraniu towaru.
Oferujemy pracę w miłej atmosferze z możliwością rozwoju na
dłuższy okres. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za: odbieranie towaru od dostawcy oraz jego kontrolę, od-

stawienie towaru w wyznaczone
miejsce, przygotowywanie stanowisk pracy dla pracowników
na kolejny dzień, transport towaru z punktu A do punktu B. Początkowo osoba rozpocznie pracę na produkcji w celu zapoznania się z produktem oraz czynnościami tam wykonywanymi. Po
wykazaniu się istnieje możliwość przejścia na wyżej wymienione stanowisko (tj. odbieranie
towaru). Wymagania: samodzielność oraz dobra organizacja pracy, znajomość języka angielskiego lub holenderskiego –
min. w stopniu komunikatywnym, prawo jazdy oraz własny
środek transportu, certyfikat na
wózek widłowy – wymóg konieczny, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętności techniczne, a
także znajomość produktu oraz
umiejętność kontroli jego jakości, elastyczność oraz motywacja. Oferta skierowana do osób
mieszkających w okolicach Aalsmeer bądź Westland/Den Haag. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur bądź o wysłanie CV na
adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl.
WhatsApp 06-82077583 !!! Duijndam Uitzendgroep, region

Den Haag, Dierenselaan 48-50,
2573 KC Den Haag, Telefoon:
070-4274855. Duijndam Uitzendgroep, region Rotterdam,
Hollandsch Diep 63C, 2904 EP
Capelle aan den IJssel, Telefoon:
010-8700800. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od
9:00 do 17:00 (przerwa między
11:30-12:30). W celu umówienia się na spotkanie w naszym
biurze w Capelle aan den IJssel
prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami.

Praca na produkcji - BREDA.

Posiadasz zdolności manualne i
potrafisz pracować w szybkim
tempie? Pracowałeś wcześniej
na produkcji? Porozumiewasz
się w języku angielskim bądź
holenderskim? Tak?! To szukamy właśnie Ciebie! Poszukujemy pracowników dla naszego
klienta mieszczącego się w Bredzie do pracy na produkcji. W zakresie Twoich obowiązków będzie obsługa linii produkcyjnej,
kontrola maszyn oraz produktu.
WYMAGANIA: doświadczenie w
pracy produkcyjnej, porozumiewanie się w języku angielskim
bądź holenderskim, zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy

oraz własny transport. OFERUJEMY: przejrzystą umowę oparta o
holenderskie warunki pracy, długoterminowe
zatrudnienie,
atrakcyjne
wynagrodzenie,
ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli
jesteś zainteresowany oraz spełniasz powyższe wymagania
skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu:
073-711-3-717 oraz prześlij
swoje cv w języku angielskim
bądź holenderskim na adres e-ma ilo wy:po len@jo bi nve st ment.nl.

Emmeloord – Technik. Firma
AB Oost w Dronten (Holandia)
szuka osób do pracy na stanowisko: Technik. Opis pracy: praca
jako technik w dużym gospodarstwie rolnym, w ramach obowiązków należy naprawic maszyny do sortowania warzyw,
maszyny rolnicze stosowane w
uprawie polowej, drobne naprawy na magazynie, sortowni i pakowni. Pracownik będzie się
kontaktował głownie z właścicielem farmy. Praca na okres:
stała praca i pewne godziny /
praca na długi okres czasu. Wymagania: doświadczenie w obsłudze maszyn i przy drobnych
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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naprawach, znajomość obsługi
maszyn, znajomość niderlandzkiego w stopniu minimum B2
(komunikatywny), prawo jazdy
mile widziane, własne zakwaterowanie mile widziane. Profil
kandydata: wiedza w zakresie
wykonywanej pracy, znajomość
naprawy maszyn i urządzeń rolniczych, samodzielność pracy,
umiejętność czytania schematów maszyn, zaangażowanie i
motywacja, chęć do pracy. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie wg CAO, jasne warunki plaReklama

cowe, ubezpieczenie, opiekę i
wsparcie w pracy. W celu otrzymania oferty proszę o rejestracje na stronie AB Oost lub wysłania CV na nasz adres e-mail. W
wiadomości proszę wpisać:
Technik NL. Adres e-mail do osoby kontaktowej: michal.banach@aboost.nl.

Cieśla szalunkowy zbrojarz z
niderlandzkim. Poszukujemy

cieśli zbrojarza do pracy od zaraz. Warunkiem koniecznym jest
znajomość języka niderlandzkiego. Gwarantujemy stabilne za-

trudnienie (w perspektywie kilku
lat) oraz zakwaterowanie. Szczegóły: 0048 668 18 50 20.

Pielegniarka/Pielegniarz do
Niemiec. Opis stanowiska: Pra-

ca w szpitalach lub domach
opieki osób starszych w Niemczech, wykonywanie zaleceń lekarza, kontakt z bliskimi, prowadzenie dokumentacji zgodnie z
zaleceniami lekarza lub osób
nadzorujących. Wymagania: doświadczenie w zawodzie, wykształcenie medyczne i aktualny
dyplom, komunikatywna lub do-

bra znajomość języka niemieckiego. Oferujemy możliwość
przyuczenia na kursach. , cierpliwość i empatia. OFERUJEMY: ,
bezpośrednie legalne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie +
premie, szkolenie językowe i
merytoryczne ( jeśli to konieczne
), możliwość awansu, legalne zatrudnienie dla kobiet i mężczyzn, pokrycie kosztów przejazdu, bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie ( domy opieki ),
ubezpieczenie. Zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV
na adres mailowy med@euroworker.pl.

Stała praca w szklarni- róże
MOERKAPELLE. Veldwerk Uit-

zendbureau z siedziba w Rotterdamie poszukuje doświadczonych pracowników szklarniowych do stałej pracy przy ścinaniu róż dla klienta w MOERKAPELLE (Zuid-Holland). Wymagania: własny transport i zakwaterowanie, doświadczenie w pracy
z różami, rzetelność, odpowiedzialne podejście do pracy, motywacja, umiejętność pracy w
zespole, znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w
stopniu umożliwiającym komunikacje z holenderskimi koordynatorami. Zapewniamy: stałą
prace przez 6 dni w tygodniu,
opiekę holenderskich koordynatorów, tygodniowy system
wynagrodzeń zgodny z postanowieniami CAO. CV z klauzula:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawa z dnia
29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.
883) prosimy wysyłać na praca@veldwerkuitzendbureau.nl
w temacie wpisując ROZE z doświadczeniem. Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu z naszymi pracownikami! Informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Pracownicy z certyfikatem
VCA. Veldwerk Uitzendbureau

poszukuje dla swojego klienta
z siedziba w Berkel en Rodenrijs zmotywowanych osób do
prac technicznych. Doświadczenie mile widziane. Wymagania: ważny certyfikat VCA;
motywacja do pracy; doświadczenie w pracach technicznychmile widziane; znajomość języka angielskiego lub holenderskiego w stopniu podstawowym; własne zakwaterowanie i
transport; rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków, odpowiedzialność za swoje miejsce pracy. Zapewniamy: tygodniowy system wynagrodzeń
zgodny ze stawkami zawartymi
w CAO; opiekę holenderskich
koordynatorów; profesjonalne
podejście do pracownika. CV z
klauzula: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawa z
dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr
133, poz. 883) prosimy wysyłać na adres praca@veldwerkuitzendbureau.nl. W temacie e-maila prosimy wpisać PRACA
TECHNICZNA. Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu z naszymi pracownikami! Informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Konsultantka Avon. Witam,
szukam konsultantek z AVON!
Jeśli chcesz zarobić: extra pieniądze, chcesz mieć tańsze kosmetyki, jesteś uwiązany i potrzebujesz nienormowanego wymiaru pracy!!! To jest praca właśnie dla Ciebie!!! Avon to świetna perspektywa, gdy: nie masz
dostępu do kosmetyków AVON,
chcesz mieć tańsze kosmetyki;
chcesz trochę dorobić i nawiązać współpracę z tą firmą. Co zyskujesz po zastaniu konsultantką? 1. Produkty tańsze nawet
do 40 % 2. Możliwość kupowania z wyprzedaży przeznaczonych tylko dla konsultantek
(zniżki nawet do 85%). Nie ma
obowiązku składania każdego
zamówienia! Pomogę z dostawą! W każdym katalogu produkt dla konsultantki za 1 zł!! Jeżeli jesteś zainteresowana/y napisz a udzielę wszystkich niezbędnych informacji zapraszam
do współpracy E-MAIL: marzena.rog@poczta.pl lub dzwon
619592946.

Opiekun/opiekunka do Niemiec. Opiekun / opiekunka do

Niemiec. Opis stanowiska:
opieka i pielęgnacja osób starszych lub niepełnosprawnych
w Niemczech, , wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, , wykonywanie zaleceń
lekarza, kontakt z bliskimi,
prowadzenie dokumentacji
zgodnie z zaleceniami lekarza
lub osób nadzorujących. Wymagania: doświadczenie w
opiece nad osobami starszymi
/ chorymi , wykształcenie medyczne bardzo dużym plusem,
komunikatywna lub dobra
znajomość języka niemieckiego. Oferujemy możliwość przyuczenia na kursach. , cierpliwość i empatia. OFERUJEMY:
bezpośrednie legalne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie + premie, szkolenie językowe i merytoryczne ( jeśli
to konieczne ), możliwość
awansu, legalne zatrudnienie
dla kobiet i mężczyzn, pokrycie kosztów przejazdu, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie. Zainteresowane osoby prosimy o
przesyłanie CV na adres mailowy med@euroworker.pl.

Praca produkcyjna SON EN
BREUGEL. Lubisz prace na

produkcji? Porozumiewasz się
w języku Holenderskim? Poszukujesz pracy zmianowej w
okolicach Eindhoven? Posiadamy do Ciebie ciekawa ofertę
pracy. Dla klienta w Son en
Breugel poszukujemy pracownika produkcji w firmie zajmującej się produkcja tworzyw
sztucznych metoda wtryskowa
gdzie Twoim zadaniem będzie:
Końcowa faza produkcji, Przeprowadzanie kontroli jakości
produktów, Sortowanie i pako-

Nasza Holandia

11

Reklama

PRACA
wanie, Utrzymanie linii produkcyjnej, Prace montażowe na
produktach, Rapor towanie
błędów, Utrzymanie czystości i
uporządkowane miejsce pracy, Czyszczenie produkcji. Wymagania: porozumiewanie się
w języku Holenderskim, dyspozycyjność , elastyczność, wysoka odporność na stres, zamiłowanie do pracy w grupie. Oferujemy: stale zatrudnienie,
(możliwość przejścia na bezpośredni kontrakt z zakładem
pracy), ciekawe wynagrodzenie : 1750 euro plus dodatki
zmianowe, prace w systemie
dwu/trzyzmianowym. Jeśli jesteś zainteresowany oraz spełniasz powyższe wymagania,
skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu
: 073-711-3-717 oraz prześlij
nam CV : polen@jobinvestment.nl. Z góry dziękujemy za
aplikacje. Grupa Job Investment.

Praca przy orchideach w
Aalsmeer. Dla naszego klienta

w Aalsmeer poszukujemy
zmotywowanej i ambitnej osoby z doświadczeniem w pracy
przy storczykach. Wymagania:
doświadczenie przy sztokowaniu orchidei (min. jeden miesiąc) lub przy pakowaniu orchidei (min. dwa miesiące), zna-

jomość języka angielskiego
lub holenderskiego - min. w
stopniu komunikatywnym,
prawo jazdy kat B. - mile widziane. Dla osób z okolic Aalsmeer oferujemy zapisy w Aalsmeer raz w tygodniu po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną. Osoby zainteresowane podjęciem pracy
prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur
bądź o wysłanie CV na adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl. WhatsApp 06-82077583 !!! Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami. Duijndam Uitzendgroep, region Den Haag, Dierenselaan 48-50, 2573 KC Den
Haag,
Telefoon:
0704274855. Duijndam Uitzendgroep, region Rotterdam, Hollandsch Diep 63C, 2904 EP
Capelle aan den IJssel; Telefoon: 010-8700800. Biuro jest
czynne od poniedziałku do
piątku od 9:00 do 17:00 (przerwa między 11:30-12:30). W
celu umówienia się na spotkanie w naszym biurze w Capelle
aan den IJssel prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

nia z atrakcyjnym wynagrodzeniem to zapoznaj się z ta oferta! Szukamy osób dla jednego
ze swoich jednych z najlepszych klientów - firmy Tobroco
Machines, która projektuje i
produkuje wielofunkcyjnie koparki-ładowarki marki Giant.
Firma znajduje się w miejscowości Oisterwijk. Do Twoich
obowiązków będzie należała
praca na produkcji, jak i również montaż części metalowych, kabin a także hydrauliki
lub elektryki. WYMAGANIA:
doświadczenie na podobnym
stanowisku, porozumiewanie
się w języku angielskim bądź
holender skim, wiedza techniczna (elektryka, hydraulika ,
pneumatyka). OFERUJEMY:
przejrzysta umowę oparta o
holenderskie warunki pracy,
atrakcyjne wynagrodzenie,
długoterminowe zatrudnienie,
zakwaterowanie oraz transport, ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś zainteresowany
oraz spełniasz powyższe wymagania skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3717 oraz prześlij nam swoje
CV na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

Montaż/ produkcja koparko-ladowarek Oisterwijk. Jeśli

Kierownik produkcji kwiaty cięte. Dla jednego z
naszych klientów w Alsmeer

poszukujesz stałego zatrudnie-

zajmującego się wysyłką róż
ciętych poszukujemy zmotywowanej osoby do pracy na
stanowisku kierownika. Oferujemy pracę w miłej atmosferze
z możliwością rozwoju na dłuższy okres. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: przygotowywanie stanowisk pracy dla pozostałych
pracowników, kierowanie grupą osób pracujących przy maszynie, szkolenie nowych osób,
kontrolowanie zamówień i
przygotowywanie ich do wysyłki. Wymagania: znajomość języka angielskiego lub holenderskiego – min. w stopniu komunikatywnym, prawo jazdy,
doświadczenie na podobnym
stanowisku – mile widziane,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność kierowania grupą
osób, umiejętności techniczne
- mile widziane, elastyczność
oraz motywacja. Osoby zainteresowane podjęciem pracy
prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur
bądź o wysłanie CV na adres e-mail: vacaturedenhaag@duijndamuitzendgroep.nl. WhatsApp 06-82077583 !!! Duijndam Uitzendgroep, region Den
Haag, Dierenselaan 48-50,
2573 KC Den Haag, Telefoon:
070-4274855. Duijndam Uitzendgroep, region Rotterdam,
Hollandsch Diep 63C, 2904

EP Capelle aan den IJssel,. Telefoon: 010-8700800. Biuro
jest czynne od poniedziałku do
piątku od 9:00 do 17:00 (przerwa między 11:30-12:30). W
celu umówienia się na spotkanie w naszym biurze w Capelle
aan den IJssel prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zbiór pieczarek w Holandii.

Praca całoroczna przy zbiorze i
hodowli pieczarek. Dla naszego klienta w Wernhout. Poszukujemy osób z doświadczeniem przy zbiorze i hodowli
pieczarek - minimum 3 miesiące doświadczenia. Praca
jest od zaraz, z możliwością
zakwaterowania i ubezpieczenia. Zapewniamy stałą prace,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę koordynatora, kontrakt w jezyku polskim-holender skim, dodatki urlopowe/wakacyjne. Wynagrodzenie tygodniowe, stawka 8,87
brutto za godzinę. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
nr tel. 0031-10-243-0898 lub
info@dddpersoneel.nl.

Praca na produkcji SCHIJNDEL. Jesteś osoba zmotywo-

wana oraz poszukującą stałego zatrudnienia? Pracowałeś
wcześniej na produkcji? Porozumiewasz się w języku angielskim bądź holenderskim?
chcesz pracować na 3 zmiany?
Tak?! To szukamy właśnie Ciebie! Poszukujemy pracowników dla naszego klienta mieszczącego się w Schijndel do pracy na produkcji. W zakresie
Twoich obowiązków będzie obsługa linii produkcyjnej, kontrola oraz pakowanie produktu.
WYMAGANIA: doświadczenie
w pracy produkcyjnej, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim, zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy oraz własny transport, chęć stałego zatrudnienia
(min rok); godziny pracy :,
07.00 uur tot 14.00 uur, 14.00
uur tot 22.00 uur, 22.00 uur tot
07.00 uur. OFERUJEMY: przejrzystą umowę oparta o holenderskie warunki pracy, długoterminowe zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie 11,00 euro, ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli jesteś zainteresowany
oraz spełniasz powyższe wymagania skontaktuj się z nami
telefonicznie pod numerem telefonu: 073-711-3-717 oraz
prześlij swoje cv w języku angielskim bądź holenderskim
na adres e-mailowy:polen@jobinvestment.nl.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Zdrowie i uroda: Fizjoterapia. Doskwiera Ci ból karku lub
pleców??? Jesteś obolała (y),
przemęczona (y), bez sił, w stresie. Ja wiem jak temu zaradzić.
Mam wieloletnie doświadczenie
w rehabilitacji, masażu, rekonwalescencji powypadkowej. Masaże wszelkiego rodzaju, dostosowane do potrzeb klienta. Bardzo wysoka jakość przeprowadzanych zabiegów rehabilitacyjnych w przyjemnej atmosferze
naszego salonu. Proponuje Ci:
masaż rehabilitacyjny, masaż
klasyczny, masaż sportowy, masaż wzmacniający, masaż ujędrniający, masaż punktowy, masaż antycellulitowy, masaż wyszczuplający, masaż modelujący, likwidacja przykurczów mięśniowych, zwiększenie zakresu
ruchomości stawowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, likwidacja stanów zapalnych
i wiele……wiele więcej w zależności od stanu i wymagań Pacjenta.
Więcej
info: 0 654 900 892, Agnes, Veraartlaan 8, 4e etage, 2288 GM
Rijswijk.

ma oferuje szeroki wybór mebli
od Polskich producentów, które
w ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto do Ciebie do domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Chciałbyś coś
zmienić w oferowanych przez
nas zestawach, nie ma problemu. Na zakupione meble udzielamy 2-letniej gwarancji. Wystawiamy również faktury vat.
Masz jakieś pytania? Możesz
do nas zadzwonić, lub napisać.
Meubelvooriedereen Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl, +31 683162004. Obsługujemy całą Holandię, Belgię,
Luxemburg oraz część Niemiec.
Sprzedam – różne: Pyszne

domowe Ciasta i Torty na każdą
okazję. Pyszne domowe ciasta
i torty na każdą okazję, nasze
wypieki można zobaczyć
na stronie: www.facebook.com/ciastator tyholandia.
Zapraszam do kontaktu:
tel: 0649791022 lub email:
grajcar1986@gmail.com, odbiór w Gouda lub dowozimy
na terenie całej Holandii: Rotterdam Den Haag Utrecht itd.

Meble – kupię/sprzedam:

Jeśli potrzebujesz mebli do salonu, sypialni, jadalni, do przedpokoju, a może dla dziecka to trafiłeś pod dobry adres. Nasza fir-

Sklepy: Polski Sklep Centrum okien i drzwi Roosendaal.
Proponujemy Panstwu drzwi

wewnetrzne o róznych wzorach,
rozmiarach i kolorach oraz
drzwi zewnetrzne drewniane
i metalowe do budynków mieszkalnych i przemyslowych. W naszej ofercie znajdziecie takze
oscieznice regulowane i stale.
Dobra Marka Nasze produkty
dostarczamy osobiscie, bez
udzialu firm kurierskich, podnoszac jakosc swiadczonych
uslug, dzieki czemu drzwi docieraja na miejsce bez uszkodzen
i istnieje mozliwosc obejrzenia
ich przed odbiorem. Jestesmy
jedyna firma Polska w Holandii
ze znakiem jakości. Keurmerk
Kwaliteits Vakman, 4703jc Roosendaal. Tel 0629016395,
tel.
0626244546,
kvk 56894554, piotr-lefik@handymen-pools.eu, www.handymen-pools.eu.
Transport – oferuję: Firma
Jupiter Transport oferuje Państwu przeprowadzki, przewóz
rzeczy z Polski do Holandii, z Holandii do Polski jak i na terenie
całej Europy! Obszar naszej
działalności obejmuje takie
miasta jak Amsterdam, Utrecht,
Tilburg, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Haga, Haarlem, Groningen, Emmen, Ijssel, Apeldoorn
oraz inne miejscowości, miasteczka i wsie położone na tere-

nie Holandii. Odbieramy ładunek z każdej miejscowości
w Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl,
Tel.
+48
696-126-142.
Tel.,
+48 506-525-960.

na bagaż, bez przesiadek, z adresu na adres, zawodowi kierowcy, CODZIENNIE do Polski-CODZIENNIE do Holandii:) Zadzwoń
do
NAS:)
+48 729 248 162 lub wejdź
na www.busydoholandii.org.

Usługi – inne: Usługi krawieckie ROTTERDAM. Szeroki
zakres usług krawieckich. Przerabianie odzieży- skracanie
spodni, sukienek, spodnic, bluzek, wszywanie zamków, podszywanie zaslon, firan i obrusów. Zapraszam 0644034097.

Transport – oferuję: Przewóz osób i paczek: NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, LUKSEMBURG
– RafTrans Chojnice. RAFTRANS Chojnice oferuje państwu licencjonowane: – Przewozy osób i paczek do Niemiec;
– Przewozy osób i paczek do Holandii; – Przewozy osób i paczek
do Belgii; – Przewozy osób i paczek do Luksemburga; – Przewozy osób i paczek do Polski;
– Przewozy pracownicze > grupowe i indywidualne; – Przewozy turystyczne > okazjonalne;
WYJAZDY POLSKA -> NIEMCY
PÓŁNOCNE, HOLANDIA, BELGIA: w niedziele (rano), poniedziałki (po południu), środa (rano) i czwartki (po południu); WYJAZDY POLSKA -> POŁUDNIOWE NIEMCY, LUKSEMBURG:
w niedziele (rano) i środy (rano);
POWROTY NIEMCY PÓŁNOCNE,
HOLANDIA, BELGIA -> Polska:
w poniedziałki (rano), wtorki
(po południu), czwartki (rano)
i piątki (po południu); POWROTY POŁUDNIOWE NIEMCY, LUK-

Transport – oferuję: Codziennie bez limitu na bagaż.
+48 729 248 162 www.busydoholandii.org CODZIENNIE DO
HOLANDII BEZ LIMITU NA BAGAŻ. MOŻESZ ZABRAC ZE SOBA 10 WALIZEK PRALKĘ ORAZ
TELEWIZOR!! I TAK ZAPŁACISZ
NORMALNĄ KWOTĘ MAX 85E
CZEKAMY NA CIEBIE! DBAMY
O TWOJE FINANSE:) Obsługujemy województwa: małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie,
śląskie, opolskie, dolnośląskie.
Jeździmy do: HOLANDII, NIEMIEC, BELGII, POLSKI. Więcej
o nas: nowe komfortowe samochody, duża przestrzeń bagażowa, w wybranie dni brak limitu

SEMBURG -> POLSKA: w poniedziałki (rano) i czwartki (rano);
Obsługujemy województwa:
– pomorskie – zachodnio-pomorskie – część województwa
Kujawsko-Pomorskiego – część
województwa Wielkopolskiego
– Lubuskie. Z adresu pod adres
bezpiecznie i na czas. Pełna oferta na naszej stronie internetowej: www.raftranschojnice.pl. ZAPRASZAMY!!! KONTAKT: e-mail: raftranschojnice@poczta.onet.pl,
gg: 28050267, tel. kom.:
+48660580120, www.raftranschojnice.pl, www.przewozdoniemiec.pl, Adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53.
Transport – oferuję: Busy
do Holandii / Busy do Polski
z WiFi i DVD od 60 Euro!!! Przewóz osób Polska – Niemcy
– Holandia. Przejazd już od 60
EUR* (250 ZŁ*) Codzienne wyjazdy w obie strony!!! Busy z WiFi na całej trasie oraz z DVD. Firma LUXADA oferuje Państwu:
– licencjonowany przewóz osób,
– jeździmy na trasie Polska
– Niemcy – Holandia, – codzienne wyjazdy, – odbiór
z miejsca zamieszkania i dowóz
pod wskazany adres, – wysoki
komfort oraz bezpieczeństwo,
– atrakcyjne ceny i liczne pro-

Nasza Holandia
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Plejada gwiazd polskiego hip hopu w Amsterdamie, czyli

Amsterdam.pl Hip Hop Festival nadchodzi!
Takiej gwiazdorskiej imprezy
hip hopowej w Holandii jeszcze nie było!

i klimatycznego klubu Q_Factory.

Trzecia edycja Festiwalu Hip
Hop, która w tym roku odbędzie
się w Amsterdamie 12 listopada, zgromadzi na scenie same
gwiazdy, na czele z OSTR, Grubsonem, Sobotą, a obsadę uzupełnią JWP oraz Małpa.

Oprócz
wspomnianych
gwiazd na scenie pojawi się
efektowna scenografia w postaci wizualizacji, które tworzył
na żywo będzie VJ VAN. Wzorem
poprzedniej edycji Festiwal poprowadzi świetny freestyle'owiec
– Mikser.

Poprzednie 2 edycje festiwalu
odbywały się dotąd w Rotterdamie. W tym roku organizatorzy,
agencja X-Side Music, postanowili przenieść imprezę do Amsterdamu, do nowoczesnego

Bilety są juz dostępne
w sprzedaży w wybranych polskich sklepach oraz na stronie
www.ticketmaster.nl. Dla posiadaczy biletów VIP przygotowano
specjalnie wydane okoliczno-

FOT. FREEIMAGES. COM / CHRIS PANTELI

OGŁOSZENIA DROBNE
mocje, – busy wyposażone
w klimatyzację, WiFi, oraz monitory LCD, lub tablety!, – wyjazdy z województwa: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego. Nasza flota składa się
z nowych busów posiadających
klimatyzację 3-strefową oraz
dodatkowe ogrzewanie na tył.
Busy LUXADA wyposażone są
w tablety, lub zagłówki multimedialne (monitory LCD), pozwalające oglądać filmy podczas przejazdu!!! Każdy pasażer ma do dyspozycji słuchawki, dzięki czemu osoby oglądające film nie przeszkadzają pasażerom śpiącym podczas jazdy. Koszt przejazdu od 60
EUR* (250 ZŁ*) *Cena uzależniona od trasy. Kontakt:
www.LUXADA.pl,
Tel.:
+48 888 999 143, e-mail: luxada@luxada.pl, www.facebook.com/LUXADA.

Usługi – remonty: Schody drewniane – FABER Przemysław Jania. Działamy
na terenie Polski, Belgii i Holandii. Oferujemy schody samonośne lub na beton.
Z drewna bukowego, dębowego lub jesionowego. Wykonamy projekt wraz z wyceną. Każdy projekt schodów
omawiamy z klientem indywidualnie. Ceny schodów
ustalamy po dokładnym pomiarze i omówieniu technicznej specyfikacji. Wartość waha się w zależności od wysokości, szerokości, ilości zabiegów i materiału. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z wykonaniem lub odnowieniem schodów. Istnieje również możliwość wykonania innych
usług stolarskich. Kontakt: e-mail: info.stolarnia@gmail.com,
tel.
kom.:
0048 508 745 876.

ściowe płyty cd oraz wejście
do osobnej sali z dj'em (bilety
VIP dostępne wyłącznie na stronie Ticketmaster).
Sobota 12.11.2016
Amsterdam
Q-Factory

Atlantisplein 1,
1093 NE Amsterdam
Reklama

Otwarcie klubu: 20.00
Początek koncertów: 21.00
Koniec imprezy: 2.00
Bilety w cenie 30EUR/35EUR
do nabycia na stronie www.ticketmaster.nl oraz w sklepach
COSTA
–
Meeuwenlaan 102, 1021 JL Amsterdam
HUZAR – Rozengracht 39D, 1506 SC Zaandam

GROSZEK – Ebenhaëzerstraat 20, 3083 RN Rotterdam
GROSZEK Supermarkt: Zuiderparklaan 28, 2574HK Den
Haag.
POLSKIE DELIKATESY DELI
– Van Musschenbroekstraat 166, 2522 AW Den Haag.
PEWEX XL – Ambachtsgaarde 20, 2542 EE Den Haag
PEWEX
–
Bouwlustla-

an 97, 2544JP Den Haag
BIEDRONKA – Admiraalsplein 157, 3317BC Dordrecht
Wstęp: +18
Info koncertowe: facebook.
com/xsidemusic2004

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY ORGANIZATORA
KONCERTU
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Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
z nich. Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

na kwotę zwrotu składa się wiele czynników. Jeśli spełniają
Państwo warunek minimum 75
procent dochodów z Belgii, to
dopłata raczej nie powinna Państwu wyjść.

l l l

l l l

Witam,
Jestem w ósmym miesiącu
ciąży. Przebywam na zasiłku
z UWV, ale jest on tak mały, że ledwo wystarczy mi na przeżycie.
Nie mam w Polsce rodziny i tu też
zostałam sama. Do tej pory
mieszkałam na mieszkaniu firmowym, ale niestety już nie mogę tam mieszkać. Czy istnieje jakaś pomoc dla ludzi takich jak
ja? Do Polski nie mam po co wracać.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Może Pani zgłosić się do gminy, przedstawić sytuację i zapytać czy mogą Pani pomóc.

l l l

l l l

Witam serdecznie,
Do 25 lutego byłam na chorobowym z powodu ciąży i od 26 lutego powinnam być na macierzyńskim, ponieważ rodzę 7
kwietnia (a to akurat jest 6 tygodni przed porodem). Dostałam
pismo, że od 26 lutego jestem
na macierzyńskim, ale nie dostaje pieniążków już i nie wiem dlaczego. Zawsze miałam płacone
tygodniówki.
Pozdrawiam

Witam,
Mam pytanie: mój mąż od października pracuje i odprowadza
podatki w Niemczech, a ja
z dwójką dzieci w wieku 10-15
lat przebywam w Polsce. W miesiącu marcu przyznano mężowi
zasiłek rodzinny. Czy w chwili
obecnej możemy ubiegać się dodatek do zasiłku rodzinnego
(KINDERZSCHLAG)? Mąż zarabia około 1200 euro netto,
a ja 1355 zł netto.
Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Odpowiedź:

Należy zadzwonić do UWV
i zapytać, dlaczego nie ma wypłaty.
l l l
l l l

Witam,
Czy jeśli zmienię pracodawcę
i zajdę w ciążę na początku czasu trwania umowy z nowym pracodawcą, to poprzedni czas pracy wlicza mi się w razie czego
do zasiłku chorobowego w ciąży?
Czy UWV weźmie pod uwagę także przepracowane miesiące/lata
w poprzedniej firmie? Wiem, że
wyliczając kwotę zasiłku biorą
średnią z 12 miesięcy, ale nie
wiem, jak to jest w przypadku
zmiany pracy. Nie mogę znaleźć
rzetelnej informacji – każdy pisze
lub mówi co innego. A bardzo
chcę zmienić miejsce pracy, tylko że staramy się o dziecko i boję się, że zaczynając nową pracę
mogę zostać bez środków do życia.
Pozdrawiam

Dzień dobry,
Jestem w takiej sytuacji, że
przepracowałam w Holandii 10
miesięcy, studiując jednocześnie
na dwóch kierunkach w Polsce
(magisterka i doktorat). Zostanę
zwolniona w maju, ponieważ firma ma duże problemy. Chciałabym przejść na miesiąc na zasiłek. żeby zdać sesję i szukać innej pracy w Holandii. Wiem jednak, że jako studentka nie mogę
mieć statusu osoby bezrobotnej.
Może wiedzą Państwo jakie prawo mnie obowiązuje w takiej sytuacji? Na sto procent wrócę
do Holandii, bo muszę skończyć
swoje badania. Proszę o poradę
w tej sprawie.
Z poważaniem

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Zasady przyznawania Kinderzuschlag zależne są od wielu
czynników (dochody to tylko jeden z nich). Zalecamy złożenie
wniosku, a wtedy urząd sprawdzi Państwa sytuację i wyda oficjalną decyzję.

l l l

Witam,
Mam pytanie dotyczące rozliczenia podatkowego w Belgii
z 2014 roku. Mąż pracował
u dwóch pracodawców łącznie
około 3 miesięcy. Nie miałam dochodu w Polsce. Prowadziłam
działalność gospodarczą, gdzie
dochód był minimalny. Pewna firma rozliczeniowa oszacowała
nas na niedopłatę powyżej 500
euro. Czy to jest możliwe? Dodam, że mamy jedno dziecko.
Proszę o poradę.
Z wyrazami uznania

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Nie ma takiego formularza.
Przez całą długość zasiłku ma
Pan obowiązek być ubezpieczonym w Holandii (nawet na transferze).

l l l

Witam,
Moje pytanie brzmi: jaki sposób mogę wypełniać inkomst
oraz formularz o poszukiwanie
pracy, gdy nie mam dostępu
do digid?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Trzeba zamówić inkomst
– wyślą pocztą. Druk do wpisania poszukiwania pracy wydawany jest przy rejestracji w werkbedrijf.

Odpowiedź:

Po zgłoszeniu chorobowego
trzeba być dostępnym dla instytucji, gdzie zgłosiła Pani chorobowe.

Witam,
Mam pytanie w sprawie minusowego rozliczenia z UWV. Musiałem w 2015 roku oddać
do UWV pieniądze i na tą kwotę
otrzymałem minusowy pit z Holandii. W Holandii już nie pracuję.
Czy muszę się rozliczyć w Holandii?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

To zależy m.in. od tego czy
oprócz tego miał Pan inne dochody i czy był Pan zameldowany w Holandii. Radzimy kontakt
z urzędem w tej sprawie.
l l l

Witam serdecznie,
Przyjechaliśmy z partnerem
do Holandii w grudniu. 16 grudnia
podpisaliśmy umowę na mieszkanie socjalne. Mój partner miał
mieć pracę z kontraktem, ale
z miesiąca na miesiąc go zbywali.
Nie miał ubezpieczenia, a nawet
pieniędzy mu nie wypłacali. Ja siedziałam cały grudzień i styczeń
w domu. W lutym poszłam
na miesiąc do pracy, tam firma
opłaciła mi ubezpieczenie. Teraz
w marcu nie mam pracy, siedzę
w domu, mój partner też. Nie wiemy, co mamy zrobić, bo niedawno
dowiedzieliśmy się, że ubezpieczenie jest obowiązkowe w Holandii od momentu podjęcia pracy
lub mieszkania w mieszkaniu socjalnym. Mój partner pracował
w grudniu jeszcze w Polsce. Ja
w styczniu rejestrowałam się
w biurze pracy w Polsce. Ale też
w styczniu wyrejestrowałam się
z biura, bo miałam dostać pracę
w Holandii (której nie dostałam).
No i teraz już nie wiemy, co mamy
robić. Wiemy, że musimy zapłacić
ubezpieczenie, ale nie wiemy czy
mamy płacić za cały okres odkąd
się zameldowaliśmy czy od momentu podjęcia pracy przeze
mnie. Proszę o pomoc albo numer telefonu do osoby, która mogłaby nam cos podpowiedzieć.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

l l l
Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zasiłek dla bezrobotnych nie
będzie się należał, ponieważ
trzeba przebywać na terenie Holandii i tu szukać pracy.

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Wysokość chorobowego naliczana jest na podstawie ostatnich miesięcy (obojętnie u jakiego pracodawcy).

Witam,
Moje pytanie brzmi następująco: jak nazywa się formularz, który trzeba wypełnić, aby przenieść
zasiłek z Holandii do Polski
(na zasiłku jestem obecnie tutaj
od ponad miesiąca). Kolejne pytanie brzmi: czy mogę ciągle zachować ubezpieczenie podczas
okresu przeniesienia? Wiąże się
to z operacją, której termin mam
w kwietniu w Holandii, więc musiałbym wtedy wrócić i chciałbym
wiedzieć czy to wszystko jest legalne.
Serdecznie pozdrawiam

twem pewnego biura przez niecałe 2 miesiące. Ostatni tydzień
trwania mojej umowy spędziłam
na „zieku”. Nie mogłam pracować z powodu problemów z układem oddechowym powstałych
na skutek obecności grzyba
w pokoju w agencyjnym zakwaterowaniu. Przez tydzień pozostałam na lokacji (wyprowadziłam
się ze złych warunków do odrobinę lepszych), a po zakończeniu
umowy (03.01.2016 roku) zjechałam do Polski. Do tej pory nie
zostały mi wypłacone pieniądze
„chorobowe” za ostatni tydzień.
Na początku moja niepoważna pani koordynator twierdziła,
że nie byłam u lekarza, więc pieniądze mi się nie należą. Przedstawiłam dowód na to, że byłam
u doktora i dostałam leki. Kolejnym razem pani twierdziła, że
ubezpieczalnia do mnie dzwoniła, ale ja nie odbierałam, włączała się poczta (nie mam poczty
głosowej). Cytuję treść maila:
„Chorobowe może zostać wypłacone tylko na podstawie decyzji
ubezpieczalni. Pracownik zameldowany na chorobowe ma OBOWIAZEK bycia dostępnym telefonicznie. Z uwagi na Pani niedostępność (podczas prób kontaktu z Panią zgłaszała się poczta
głosowa) ubezpieczalnia nie wyraziła zgody na wypłatę należności).” W jakim czasie powinnam
być dostępna telefonicznie?
Do czasu przebywania na chorobowym, pobytu w Holandii byłam
cały czas osiągalna oraz przez
kilka dni pobytu w Polsce i nikt
do mnie nie dzwonił. Czy to, co
jest wyżej napisane przez moją
koordynatorkę, nie mija się
z prawdą? Co mogę zrobić w tej
sytuacji? Zgłosić się do ubezpieczalni, UWV? Bardzo proszę o poradę czy mogę coś z tym zrobić.
Sądzę, że moja poprzednia
agencja jest nieuczciwa i chcę to
sprawdzić oraz przy okazji postarać się odzyskać należne mi pieniądze.
Pozdrawiam

Niestety trudno wypowiedzieć
się w tej kwestii. Jest to jak najbardziej możliwe, jednak

Droga Redakcjo,
Mam problem z byłą agencją
pracy. Pracowałam za pośrednic-

l l l

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Jeżeli jest meldunek w Holandii,
to ubezpieczenie jest obowiązkowe od dnia zameldowania.

Rozmaitości
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DOWCIPY

DOWCIPY

Autostopowiczka w średnim wieku usiłuje złapać okazję. Niestety samochody nie
zatrzymują się. Po długim
czasie słychać pisk opon, staje auto, kierowca otwiera
drzwiczki i mówi:

– Niech pani wsiada, ja nie jestem z tych, co biorą tylko młode
i ładne...
Mały Szkot mówi do ojca:

– Tato, wyobraź sobie, że zaoszczędziłem dzisiaj 10 pensów,
bo zamiast pojechać autobusem, biegłem za nim!
– Gdybyś biegł za taksówką
zaoszczędziłbyś 5 funtów!
W pociągu podróżny zwraca się do współpasażerki:

– Czy mogłaby Pani powiedzieć synkowi, żeby przestał
mnie przedrzeźniać?
– Oczywiście. Jasiu, przestań
zachowywać się jak kretyn!
Zachodzi facet do restauracji. Ubrany schludnie, ale widać, że ubranie znoszone.
Siada przy stoliku i woła kelnera. Ten podchodzi, a facet
go pyta:

– Przepraszam, a ryba u was
jest?
– Oczywiście. Łosoś, tuńczyk,
pstrąg...
– Nie, nie... Ja poproszę jakiegoś mintaja, albo coś takiego...
Jak najgorszego i nieświeżego...

DOWCIPY

Kelner odrobinę się wzdrygnął, ale niewzruszenie mówi:
– W porządku, zaraz ktoś skoczy do marketu. Nie ma sprawy.
Facet kontynuuje:
– I proszę ją przygotować
w specjalny sposób.
– Słucham?
– Proszę jej nie myć, nie rozmrażać, nie czyścić...
– Ale...
– Dużo soli! – ciągnął dalej facet – Ale tylko z jednej strony!
Za to z drugiej strony pieprzu
od serca! I Smażyć ją proszę bez
oleju! Tak po prostu rzucić na patelnię i przypalić z jednej strony.
Za to druga strona ma być kompletnie surowa...
Kelner osłupiały próbuje się
wycofać, ale facet go zatrzymuje:
– I jak będzie mi pan rybę podawał, to proszę bez żadnych
kurtuazyjnych „smacznego”,
„proszę bardzo” czy innych. Proszę rzucić talerz na stół i warknąć: „Żryj!”
Kel ner
od wra ca
się,
po czym wypełnia co do joty
polecenia klienta. Facet ze
łzami w oczach wciska mu
do kieszeni banknot 200-złotowy i mówi:
– Rozumiesz, kochany, trzeci
miesiąc w delegacji... Tak mi się
do żony tęskni...
Pani od przyrody robi eksperyment z robakami.

Wkłada 1 robaka do szklanki
i nalewa alkoholu – robak
zdechł.
Wkłada 2 robaka i nasypuje
tytoniu – robak zdechł...
Wkłada 3 robaka do szklanki
ze zwykłą wodą – robak żyje.
Pyta się Jasia:
– Jaki wyciągamy z tego wniosek?
– Kto pije i pali ten niema robali.
Spotkało się dwóch kolegów po długim czasie.

– Jak żyjesz? Co dobrego
u Ciebie? Opowiadaj!
– Co tu mówić...? Pcha się tą
biedę!
– Żartujesz?! O jakiej biedzie
ty mówisz? Zawsze Ci się układało!

DOWCIPY

– Ale w małżeństwie mi się
nie układa.
– Nie wierzę, przecież
na uczelni świata poza sobą nie
widzieliście!
– Na uczelni tak! A teraz mam
podejrzenie, że mnie zdradza.
– Dlaczego tak myślisz?
– Już Ci to wytłumaczę! Mam
taką pracę, że ciągle muszę
zmieniać miejsce zamieszkania.
Trzy lata w Lublinie, dwa w Stargardzie, dwa w Kamieniu Pomorskim, trzy w Poznaniu i teraz
znowu Warszawa.
– No i co z tego? Przecież jeździcie razem!
– Tak! Tylko, że w tych wszystkich miejscach, przesyłki do domu przynosił ten sam listonosz!
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:

– Co to, znowu jedynka z historii?
– Niestety, historia lubi się powtarzać...
Rozmowa syna z mamą:

– Mamo, mogę iść na dwór?
– Nie
– Mamo, mogę iść do kina?
– Nie
– Mamo, mogę iść do kolegi?
– Nie
– To idę pooglądać telewizję
– Ty leniu! Całe wakacje
chcesz spędzić przed telewizorem!?
Dlaczego blondynka kładzie na telewizor papryczkę
chili?

Żeby regulować ostrość ekranu.
Idą przez las dwie blondynki i jedna z nich pyta:

– Widzisz ten las?
Druga odpowiada:
– Nie, drzewa mi zasłaniają.
Nauczycielka w 3 klasie pyta dzieci kim chciałyby być.

Jasiu powiedział, że seksuologiem.
– Ależ Jasiu, Ty nawet nie rozumiesz co to znaczy!
– Rozumiem. Seksuolog np.
leczy obsesje seksualne.
– Tego tym bardziej nie rozumiesz!

DOWCIPY

– To wytłumaczę pani na przykładzie: Idą ulicą 3 panie i jedzą
lody. Jedna liże loda, druga gryzie loda, trzecia ssie loda. Jak
zgadnąć, która jest mężatką?
– Jasiu! Do dyrektora!
Jasiu w drzwiach z ręką
na klamce:
– Proszę pani – najłatwiej
po obrączce. A to, co pani chodzi
po głowie, to są właśnie obsesje
seksualne.
Jasio zwierza się potajemnie koledze:

– Wydaje mi się, że moi rodzice już mnie nie kochają.
– Dlaczego tak twierdzisz?!
– Dają mi dziwne zabawki
do kąpieli…
– Spokojnie, do kąpieli różne
rzeczy się bierze.
– Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!
Wściekły mąż wpada do domu i mówi do żony:

– Wiesz co, ten facet spod
piątki spał już z prawie ze
wszystkimi kobietami z naszego
bloku, oprócz jednej.
Żona po chwili zastanowienia:
– Hmm... to musi być ta Kowalska spod trójki...
Dwaj wiejscy idioci spotykają się na drodze. Jeden
z nich trzyma w dłoni reklamówkę z napisem „kurczaki”.

– Hej, jeśli odgadnę, ile niesiesz kurczaków, dasz mi jednego z nich?
– Jeżeli odgadniesz, to dam ci
oba.
– No dobra. Hmm... pięć?
Żona i ja poszliśmy na spotkanie maturzystów z mojej
szkoły, wiele lat po maturze.
Zauważyłem pijaną kobietę,
siedzącą samotnie przy sąsiednim stoliku. Żona spytała:

– Kto to jest?
Odpowiedziałem:
– To moja była sympatia. Słyszałem, że gdy przerwaliśmy
nasz romans, ona zaczęła pić
i od tej pory nigdy nie była trzeźwa.
Żona na to:
– Kto by pomyślał, że człowiek
może coś świętować tak długo...

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego – utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie
przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy
Zespół Kameralny „Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem – jest m.in. kawalerem Brązowego Krzyża
Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Mozolnej wierności
/Polskim rolnikom.../
Kłania się gospodarz Ziemi
w pięknie jesieni
w porę siewu ziarna
ziemia przyjmuje poezję siewu
dla przyszłego smaku chleba
Kłania się gospodarz wiosną..
z radością pierwszej zieleni
wiosna otacza kwietnym rajem wiernego
przyjaciela
przed blaskiem upalnego nieba
rozłożysta lipa
cienia gościnnego udziela
Kłania się ziemia swemu gospodarzowi
przestrzenią falujących kłosów
w chwili wczesnych odwiedzin
o poranku dojrzewania
w blasku srebrzystej rosy
Kłania się ziemia polskim żniwiarzom
w dojrzałym łanie zboża
w chwili utrudzenia
płynie srebrna pieśń
skowronka hen w niebiosach
Jedzie Wielki Wóz drogą mleczną
z gwiezdnej niebios obfitości
wraca na ziemię dobro
nowy etap ocalenia
mozolnej
rolniczej wierności
* * *
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna
Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy
Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat

Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
0318-482728,
kom.
tel.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

24

Reklama

WTOREK, 18 października 2016

