
Ja ko ro dzic pra cu ją cy le gal -
nie na te re nie Ho lan dii masz
pra wo do za sił ku ro dzin ne go
(kin der bij slag) oraz do do -
dat ku do za sił ku (kind ge -
bon den bud get).

Dla przy po mnie nia: za si łek ro -
dzin ny przy słu gu je na każ de
dziec ko po ni żej 18 ro ku ży cia,
któ re uczęsz cza do szko ły, a Ty
ło żysz na je go utrzy ma nie mi ni -
mum 416 eu ro kwar tal nie. Na -
to miast przy sta ra niu się o do da -
tek, urząd bie rze już pod uwa gę
do cho dy Two je i dru gie go ro dzi -
ca lub part ne ra.

Ho len der ski urząd skar bo wy
Be la sting dienst po in for mo wał
na swo jej stro nie in ter ne to wej,
że w 2017 ro ku do da tek do za -
sił ku uległ pod wyż sze niu. 

Dru gą zmia ną jest pod wyż -
sze nie pro gu do cho do we go, by
móc uzy skać mak sy mal ne kwo -
ty kind ge bon den bud get. Wzro -
sły one do 20 109 eu ro w przy -
pad ku po sia da nia to eslag part -
ne ra, jak i dla sa mot ne go ro dzi -
ca (gdzie w 2016 ro ku do chód
nie mógł prze kro czyć 19 758
eu ro).

Kwo ty do dat ku, po za tym, że
za leż ne są od ilo ści po sia da nych
dzie ci, uwa run ko wa ne są rów -
nież wie kiem Two je go dziec ka
i w 2017 ro ku zwięk szy ły się na -
stę pu ją co:

a) w przy pad ku po sia da nia to -
eslag part ne ra:

– wiek od 0 do 11 lat – kwo ta
mie sięcz na: 95 eu ro (wię cej o 9
eu ro niż w 2016 ro ku),
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Ukazujemy się
w sieci gazet
bezpłatnych
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Czar ne Dia bły wra ca ją
na zwy cię ski szlak!

Pytania do eksperta 
– listy Czytelników

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 FOT. FREEIMAGES.COM / MICHAEL & CHRISTA RICHERT

Wyższe kwoty 
kindgebonden budget na rok 2017!
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Mu rarz/Klin kier. 420-520
EUR 40/h net to Ho lan dia + za -
kwa te ro wa nie. Mu rarz/Klin kier
– pra ca na te re nie Ho lan dii.
Wy ma ga nia: mi le wi dzia ne
BSN/SO FI, VCA/SCC 018, mi le
wi dzia ne re fe ren cje, do świad -
cze nie, ko mu ni ka tyw ny jez ob -
cy, pod sta wo we na rzę dzia
i ubra nie ro bo cze. Ofer ta: ho -
len der ska umo wa o pra ce, za -
kwa te ro wa nie i ubez pie cze nie
bez płat ne, staw ka 420-520 eu -
ro net to 40/h, co ty go dnio we
wy na gro dze nie. Chęt ne oso by
pro si my o kon takt cv@ch -
-24.com lub pod nr te le fo nu
+48 864711471.

PRO DUK CJA SPO ŻYW -
CZA. Po szu ku je my kan dy da -
tów do pra cy ja ko: PRO DUK CJA
SPO ŻYW CZA. Miej sco wość:
Best, Oss, Ven lo – Ho lan dia. Za -
kres obo wiąz ków: Sor to wa nie
i pa ko wa nie owo ców, wa rzyw,
pro duk cja wy ro bów mię snych,
sło dy czy. Wy ma ga nia: Brak
prze ciw ska zań zdro wot nych
do pra cy z żyw no ścią. Sta tus
oso by nie ka ra nej w Pol sce. Za -
pew nia my: Ho len der ską umo -
wę o pra cę, Za kwa te ro wa nie,
Ubez pie cze nie zdro wot ne, Do -
jazd do pra cy na te re nie Ho lan -
dii, Opie kę pol skich ko or dy na -
to rów, Po moc przy za ło że niu nr

BSN/so fi, Moż li wość wy jaz du
dla par, Dar mo wy trans port
do Ho lan dii dla osób na staw -
kach wie ko wych. Do dat ki
służ bo we re kom pen su ją ce
kosz ty za kwa te ro wa nia. Oso -
by za in te re so wa ne pro si my
o prze sy ła nie swo je go CV
na ad res e -ma il: in fo@work -
for ce.pl. Stro na in ter ne to wa:
www.work for ce.pl.

PER SO NEL PO RZĄD KO -
WY. Po szu ku je my kan dy da -
tów do pra cy ja ko: PER SO -
NEL PO RZĄD KO WY. Miej sco -
wość: Mars ber gen, Oss, Best
– Ho lan dia. Za kres obo wiąz -
ków: Sprzą ta nie ho te li, ma -
ga zy nów i hal pro duk cyj nych.
Wy ma ga nia: Zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub nie -
miec kie go na po zio mie ko -
mu ni ka tyw nym, Sta tus oso -
by nie ka ra nej w Pol sce. Za -
pew nia my: Ho len der ską
umo wę o pra cę, Za kwa te ro -
wa nie, Ubez pie cze nie zdro -
wot ne, Do jazd do pra cy na te -
re nie Ho lan dii, Opie kę pol -
skich ko or dy na to rów, Po moc
przy za ło że niu nr BSN/so fi,

Moż li wość wy jaz du dla par, Dar -
mo wy trans port do Ho lan dii dla
osób na staw kach wie ko wych,
Do dat ki służ bo we re kom pen su -
ją ce kosz ty za kwa te ro wa nia.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o prze sy ła nie swo je go CV
na ad res e -ma il: in fo@work for -
ce.pl. Stro na in ter ne to wa:
www.work for ce.pl.

PA KO WACZ/-KA UBRAŃ.
Po szu ku je my kan dy da tów
do pra cy ja ko: PA KO WACZ/-KA
UBRAŃ. Miej sco wość: Wo er den
– Ho lan dia. Za kres obo wiąz -
ków: Pa ko wa nie no wych ubrań,
met ko wa nie, na kle ja nie cen
oraz do cze pia nie alar mów. Wy -
ma ga nia: Zna jo mość ję zy ka
an giel skie go lub nie miec kie go
na po zio mie ko mu ni ka tyw nym,
Sta tus oso by nie ka ra nej w Pol -
sce. Za pew nia my: Ho len der ską
umo wę o pra cę, Za kwa te ro wa -
nie, Ubez pie cze nie zdro wot ne,
Do jazd do pra cy na te re nie Ho -
lan dii, Opie kę pol skich ko or dy -
na to rów, Po moc przy za ło że niu
nr BSN/so fi, Moż li wość wy jaz -
du dla par, Dar mo wy trans port
do Ho lan dii dla osób na staw -
kach wie ko wych, Do dat ki służ -
bo we re kom pen su ją ce kosz ty
za kwa te ro wa nia. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie swo je go CV na ad res e -ma -
il: in fo@work for ce.pl. Stro na in -
ter ne to wa: www.wor for ce.pl.

Cie śli zbro ja rzy (pra ca
w Bel gi). Po szu ku je my cie śli
zbro ja rzy. Naj le piej z kil ku let -
nim do świad cze niem. Sta bil ne
wa run ki za trud nie nia. Szcze gó -
ły: 0048 604 34 0000.

Pra ca na pro duk cji od za -

WTOREK, 3 stycznia 2017Praca i życie w Holandii i Belgii2
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– wiek od 12 do 15 lat
– kwo ta mie sięcz na: 114 eu -
ro (wię cej o 9 eu ro niż w 2016
ro ku),

– wiek od 16 do 18 lat
– kwo ta mie sięcz na: 129 eu -
ro (wię cej o 8 eu ro niż w 2016
ro ku),

b) w przy pad ku, gdy je steś
sa mot nie wy cho wu ją cym ro -
dzi cem:

– wiek od 0 do 11 lat – kwo -
ta mie sięcz na: 351 eu ro (wię -
cej o 9 eu ro niż w 2016 ro ku),

– wiek od 12 do 15 lat
– kwo ta mie sięcz na: 371 eu -

ro (wię cej o 10 eu ro niż
w 2016 ro ku),

– wiek od 16 do 18 lat
– kwo ta mie sięcz na: 386 eu -
ro (wię cej o 10 eu ro niż
w 2016 ro ku).

W związ ku z po wyż szym,
w 2017 ro ku po sia da jąc jed -
no dziec ko w wie ku od 0
do 11 lat mo żesz otrzy mać
aż 1140 eu ro sa me go do dat -
ku do za sił ku. Jest to więc
spo ry za strzyk go tów ki.

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

FOT. FREEIMAGES.COM /
JORGE VICENTE
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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.



raz! PIL NE! Ofe ru je my: 260
Eur/ 40h pra cy, nad go dzi ny eks -
tra płat ne, miesz ka nie opła co -
ne przez pra co daw cę, ubez pie -
cze nie opła co ne przez pra co -
daw cę. Wy ma ga my: dys po zy -
cyj no ści (pra ca rów nież w okre -
sie świą tecz nym). Ema il cv@ch -
-24.com lub pod nu me rem te le -
fo nu +48 864711471.

OB RÓB KA I PA KO WA NIE
MIĘ SA DRO BIO WE GO. Pra ca
w za kła dzie prze twa rza ją cym
mię so dro bio we. Od kra wa nie
z fi le ta chrzą stek, ko ści i skó ry.
Wa że nie i pa ko wa nie. Wy ma ga -
nia: Mi le wi dzia ne do świad cze -
nie w pra cy z no żem. Pra wo jaz -
dy. Chęć przy ucze nia się. Wy so -
ka mo ty wa cja do pra cy. Go to -
wość do wy jaz du od za raz. Chęć
pod ję cia dłu go trwa łej współ pra -
cy. Ela stycz ność. Ofe ru je my:
Staw ka € 8,87 brut to. Ho len der -
ską umo wę o pra cę we dług ho -
len der skie go ko dek su pra cy
ABU. Zor ga ni zo wa ny prze jazd
z Pol ski do Ho lan dii. Za kwa te ro -
wa nie i ubez pie cze nie zdro wot -
ne. Opie kę pol skie go ko or dy na -
to ra. Wy pła ty co ty go dnio we.
Dłu go trwa łą współ pra cę. Zgło -
sze nia pro szę kie ro wać: Te le fo -
nicz nie na nu mer: 0031-
342410230. Po przez e -ma il:
vacpl@vdb gro ep.eu.

Roz biór ka Ho lan dia. 400
Eu ro net to/40h+za kwa te ro wa -
nie. Pra ca od po cząt ku stycz nia,
na dłuż szy okres cza su. Wy ma -
ga nia: umie jęt ność pra cy w ze -
spo le, chę ci do pra cy, mi le wi -
dzia ne do świad cze nie, SO FI, ję -
zyk ob cy, sa mo chód na gru pę.
Ofer ta: ho len der ska umo wa
o pra cę, staw ka 400 eu ro net -
to 40/h. za kwa te ro wa nie+ubez -
pie cze nie na koszt pra co daw cy.
Oso by chęt ne cv@ch -24.com
lub +48 86 4711471.

Pra ca na li nii pro duk cyj -
nej. Li nia Pro duk cyj na – Ho lan -
dia 265-280 EUR/40h. Ho len -
der ska fir ma po szu ku je do pra -
cy na li nię pro duk cyj ną na te re -
nie Ho lan dii od za raz! (skła da -
nie skrzy nek me ta lo wych). Wy -
ma ga nia: mi le wi dzia ne do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, SO FI, mi le wi dzia ne wła sny
trans port, dys po zy cyj ność
w okre sie świą tecz nym, chę ci
do pra cy. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wę o pra cę, dar mo we
za kwa te ro wa nie, 265-280 eu -
ro/40h, ubez pie cze nie. Za in te -
re so wa nych pro si my o kon takt
ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Or der pic ker DEN BOSCH.
Ben jij ze lfstan dig, een ech te
aan pak ker en be schik ba ar in
de avond en op za ter dag? Dan
zijn wij op zo ek na ar jou! Vo or

een opdracht ge ver uit de
omge ving van Den Bosch zijn
wij op zo ek na ar part ti me or -
der pic kers (20 uur). On ze
opdracht ge ver is ac tief bin nen
sa ni ta ir bran che. We rk za am he -
den: Bin nen deze func tie werk
je vo or na me lijk als or der pic ker
en in pak ker in het ma ga zijn.
Da ar bij zou het vo or kun nen ko -
men dat je ook we rk za am he -
den ver richt op een re ach truck,
he ftruck of pick truck. Func tie -
-eisen. Part ti me be schik ba ar in
de avond (start om 16: 00
tot 19: 30) en op za ter da goch -
tend (08: 00 tot 13: 00). In
go ede con di tie; Go ede be -
he er sing Ne der land se ta al;
Eni ge lo gi stie ke erva ring is
een pré. En tho usiast, ve ran -
two or de lijk en een po si tie ve
in stel ling. On ze opdracht ge -
ver biedt go ede pri ma ire en
se cun da ire ar be id svo or wa -
ar den. Her ken jij je zelf in bo -
ven sta and pro fiel en ben je
en tho usiast? Stu ur dan je cv
na ar sol li ci te ren@jo bi nve st -
ment.nl of bel vo or me er in -
for ma tie na ar 073
– 7113712.

Pra cow nik pro duk cji.
Pra ca WA AL WIJK. Je steś
ela stycz na oso ba po szu ku ją -
ca za trud nie nia? Po sia dasz
do świad cze nie w pra cy pro -
duk cyj nej? Chcesz pra co wac
w sta bil nej i do brze pro spe -
ru ją cej fir mie? Je śli tak, to
za po znaj się z na sza ofer ta!
Dla na sze go klien ta mie szą -
ce go się w miej sco wo ści Wa -
al wijk, któ ry zaj mu je się pro -
duk cja róż nych pla sti ko wych
pro duk tów po szu ku je osób
na sta no wi sko: pra cow nik
pro duk cji. ZA DA NIA: Ocze ku -
je my, iż je steś ela stycz nym
i od por nym na stres pra cow -
ni kiem, któ ry po tra fi dzia łać
szyb ko i do kład nie. Do Two -
ich obo wiąz ków bę dzie na le -
ża ło: kon tro la li nii pro duk cyj -
nej, ob słu ga ma szyn, spraw -
dza nie ja ko ści oraz pa ko wa -
nie pro duk tu. WY MA GA NIA:
mi le wi dzia ne do świad cze -
nie w pra cy pro duk cyj nej, po -
ro zu mie wa nie się w ję zy ku
ho len der skim bądź an giel -
skim, po sia da nie pry wat ne -
go trans por tu oraz za kwa te -
ro wa nia, do stęp ność i chęć
do pra cy zmia no wej. Ofe ru je -
my pra ce na dłuż szy okres
cza su wraz z do dat kiem
zmia no wym. Czy je steś za in -
te re so wa ny ta ofer ta pra cy?
Mo że in te re su ją Cię in ne?
Prze ślij swo je cv w ję zy ku an -
giel skim bądź ho len der skim
na ad res e -ma ilo wy: po -
len@jo bi nve st ment.nl oraz
skon tak tuj się z na mi te le fo -
nicz nie, je śli masz py ta -
nia: 073-711-3-717.

Pra ca w rzeź ni
– uboj/roz bior ka/ob rob ka

wo ło wi ny. Ho len der skie po -
sred nic two pra cy VDB De ta che -
ring z sie dzi ba w Ren swo ude
po szu ku je pra cow ni ków
do rzeź ni w miej sco wo sci Epe.
Obo wiąz ki: Pra ca na dzia le
uboj ni: pra ca z no żem, oczysz -
cza nie tu szy, pod wie sza nie tu -
szy. Wy ma ga nia: Wy so ka mo ty -
wa cja do pra cy. Chęć pod ję cia
dłu go trwa łej współ pra cy. Do -
świad cza nie w pra cy z no żem
lub chęć przy ucze nia się. Go to -
wość do wy jaz du od za raz. Ofe -
ru je my: Umo wa na wa run kach
ho len der skich. Staw ka 9,86 eu -

ro brut to (od stycz nia 9,95 eu ro)
Za kwa te ro wa nie i ubez pie cze -
nie zdro wot ne. Zor ga ni zo wa ny
prze jazd do Ho lan dii. Opie ka
pol skie go ko or dy na to ra. Wy pła -
ta w for mie ty go dnió wek. Kon -
takt: Te le fon: +31 342410230.
E -ma il: vacpl@VDB gro ep.eu.
WWW: www.pra ca wvdb.pl.

Pa ko wa nie bo ró wek.
– od za raz - dla Ko biet – 7e
na rę kę. KRAZ 13171. Miej sce
pra cy: Ven lo. Za da nia: pra ca
po le ga na pa ko wa niu, sor to wa -
niu bo ró wek. Wy ma ga nia: dys -

po zy cyj ność do pod ję cia pra cy
od za raz, wy jazd w dniach naj -
bliż szych, pra ca w okre sie świą -
tecz nym i no wo rocz nym i póź -
niej, spraw ność fi zycz na. Ofe ru -
je my: staw ka brut to: 8,87 eu ro,
co ty go dnio we roz li cze nia pro -
sto na Two je kon to, do da tek
wa ka cyj ny oraz do dat ki za pra -
cę po za re gu lar ny mi go dzi na -
mi, or ga ni za cję trans por tu
na miej scu do pra cy, za kwa te -
ro wa nie oraz pol sko ję zycz ną
opie kę w Ho lan dii, ubez pie cze -
nie do bro wol ne płat ne pod czas
po by tu oraz do pil no wa nie

wszyst kich for mal no ści, przej -
rzy ste co ty go dnio we wy li cze nia
prze pra co wa nych go dzin i kosz -
tów, co rocz ne „ja ro gra fy” dzię ki
któ rym od zy skasz nad pła co ny
po da tek, dla kan dy da tów po ni -
żej 23 ro ku ży cia niż sze kosz ty
za kwa te ro wa nia re kom pen su -
ją ce niż sza ho len der ska staw kę
usta wo wą. Apli kuj już te raz
na po da ny ad res ma ilo wy: da -
niel.szym ko wicz@east se rvi -
ce.pl lub dzwoń
+48 532 846 653. W apli ka cji

3Nasza Holandia

CIĄG DALSZY NA STR. 6

PRACA

Reklama



„15 stycz nia 2017 r. Wiel kie
Or kie stra Świą tecz nej Po mo -
cy bę dzie gra ła dla ra to wa -
nia ży cia i zdro wia dzie ci
na od dzia łach ogól no pe dia -

trycz nych oraz dla za pew nie -
nia god nej opie ki me dycz nej
se nio rom”.

Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy w Horst za gra dla Was

już 3 raz!!! Każ de go ro ku Po lo nia
w Ho lan dii z co raz więk szym do -
świad cze niem i za an ga żo wa -
niem or ga ni zu je naj więk szy Fi -
nał w Ho lan dii. Ko lej ny raz Fi nał
WOŚP Horst bę dzie miał miej -

sce w The Shuf fle. Już
od godz. 11: 00 kil ku na stu
wo lon ta riu szy z iden ty fi ka -
to ra mi i pusz ka mi roz pocz -
nie zbiór kę, z któ rej ca ły do -
chód prze zna czo ny jest
na rzecz Fun da cji WOŚP.
Ak cja bę dzie rów nież pro -
wa dzo na we wszyst kich
pol sko ję zycz nych punk tach
ta kich jak pol skie skle py
itp… Pod czas 25 Fi na łu
trwać bę dą licz ne li cy ta cje
uroz ma ico ne kon cer ta mi
mu zycz ny mi oraz wy stę pa -
mi. Gwiaz dą wie czo ru bę -
dzie ze spół Cree z wo ka li stą
Se ba stia nem Rie dlem.
Na sce nie wy stą pi rów nież
kil ku na stu in nych ar ty stów.
Bę dzie mu zy ka roc ko wa,
dan ce, lu do wa, ta niec Hip
Hop. W mię dzy cza sie bę dą
to wa rzy szyć spe cjal nie
atrak cje przy go to wa ne dla
dzie ci, oraz lo te ria fan to wa.
Na wszyst kich go ści cze kać

bę dzie oczy wi ście wspa nia ła go -
rą ca kuch nia pol ska. Pie ro gi, go -
łąb ki oraz wszyst kie in ne na ro -
do we HI TY (pysz ne pol skie). Ko -
lej ną atrak cją bę dzie moż li wość
wy ko na nia se sji zdję cio wej, oraz
pa miąt ko we go zdję cia z ar ty sta -
mi. Im pre zę wspie ra ją lo kal ne
fir my, dzię ki któ rym wy da rze nie
jest po sta wio ne na bar dzo wy so -
kim po zio mie. Pod czas ca łe go

Fi na łu pro wa dzo na bę dzie trans -
mi sja Li ve do stęp na na ka na le
YouTu bie. Jak co ro ku im pre zę
od wie dza bli sko ty siąc za in te re -
so wa nych. Li czy my że w tym ro -
ku bę dzie nas jesz cze wię cej…
po nie waż war to po ma gać.
Zresz tą zo ba czy cie sa mi… Pod -
czas ca łe go dnia pa no wać bę -
dzie wspa nia ła Pol ska at mos fe -
ra. Za pra sza my...

Wstęp: za wrzut do pusz ki
Zo bacz, co bę dzie się dzia ło na...
http://wo sphorst.nl
https://www. fa ce bo ok.

com/wo sphorstnl/
https://www. fa ce bo ok. com/

events/384916425181192/
Ad res: Ga sthu is stra -

at 36, 5961 GB Horst

ŹRÓ DŁO: SZTAB WOŚP HORST

WTOREK, 3 stycznia 2017Nasza Holandia4
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Co jest gra ne? Naj więk sza ta ka im pre za w Ho lan dii…
15 stycz nia 2017 start godz. 11: 00.

FOT. FRE EIMA GES. COM / BAR TEK AM BRO ZIK
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pro si my za wrzeć klau zu lę: Wy -
ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych za -
war tych w mo jej ofer cie pra cy
dla po trzeb nie zbęd nych do re -
ali za cji pro ce su re kru ta cji
(zgod nie z Usta wą
z dn. 29.08.97 o Ochro nie da -
nych Oso bo wych Dz. U. nr 133
poz. 883 z póżn. zm.).

Pro duk cja/mon taż dźwi -
gów OSS. Po szu ku je my osób
dla jed ne go ze swo ich naj lep -
szych klien tów pra cow ni ków

pro duk cji – mon te rów, dla fir -
my, któ ra pro jek tu je i pro du ku je
wie lo funk cyj ne po jaz dy oraz do -
star cza je do swo ich klien tów
na ca łym świe cie. Fir ma znaj du -
je się w miej sco wo ści Oss.
Do Two ich obo wiąz ków bę dzie
na le ża ła pra ca na pro duk cji, jak
i rów nież mon taż czę ści me ta lo -
wych, ka bin a tak że hy drau li ki
lub elek try ki w po jaz dach. WY -
MA GA NIA: do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku, wie -
dza tech nicz na, wie dza / do -
świad cze nie z dzie dzin: hy drau li -
ki, elek try ki, pneu ma ty ki, po ro -

zu mie wa nie się w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim, mo ty -
wa cja oraz chęć do pra cy. OFE -
RU JE MY: przej rzy sta umo wę
opar ta o ho len der skie wa run ki
pra cy, atrak cyj ne wy na gro dze -
nie, dłu go ter mi no we za trud nie -
nie, moż li wość kon trak tu bez -
po śred nie go. Je śli je steś za in te -
re so wa ny oraz speł niasz po wyż -
sze wy ma ga nia skon tak tuj się
z na mi te le fo nicz nie: 073-711-
3-717 oraz prze ślij nam swo je
Cv w ję zy ku an giel skim bądź ho -
len der skim na ad res e -ma ilo -
wy:po len@jo bi nve st ment.nl.

Rzeź nik. Sta no wi sko:
W związ ku z za po trze bo wa niem
jed ne go z na szych klien tów, pro -
wa dzi my re kru ta cję pra cow ni -
ków na sta no wi sko: Rzeź -
nik/ubo jo wiec wo ło wy. Ja ko
oso ba na tym sta no wi sku bę -
dziesz od po wie dzial ny za ubój
by dła bądź tez swin. Szu ka my
od po wie dzial nych i rze tel nych
osób, chęt nych do pod ję cia
współ pra cy na dłuż szy okres.
W za leż no ści od two je go do -
świad cze nia, po zy cja w za kła -
dzie zo sta nie do sto so wa -
na do two ich umie jęt no ści. Ofe -

ru je my: za kwa te ro wa nie, trans -
port do pra cy, pra ca na dłuż szy
okres, ubez pie cze nie zdro wot ne,
wy na gro dze nie od 10.32
do 12.32 brut to, sta bil ne go dzi -
ny pra cy 36-40h. Wy ma ga nia:
umie jęt ność pra cy z no żem, do -
świad cze nie mi ni mum rok, mo -
ty wa cja do pra cy. Mi le wi dzia ne:
zna jo mość ję zy ków ob cych (an -
giel ski, ho len der ski, nie miec ki).
Kon takt: Pro si my o wy sy ła nie CV
z opi sem wy ko ny wa nych sta no -
wisk na pra ca@biz z temp.nl.

Mon ter rusz to wań. -600
EU RO Ho lan dia + za kwa te ro -
wa nie. Ho len der ska fir ma
po szu ku je do świad czo nych
mon te rów rusz to wań do pra -
cy na te re nie Ho lan dii. Wy -
ma ga nia: VCA (mi le wi dzia -
ne VCA -VOL), mi le wi dzia ny
NO WY Ste iger bo uwer DNV,
do świad cze nie min 3 la ta
na w. w. sta no wi sku, do bra
zna jo mość ję zy ka ob ce go,
test na pro jek tach w ję zy ku
an giel skim, nie miec kim, ni -
der landz kim, sa mo chód
na gru pę (2-4osób). Ofe ru je -
my: ho len der ska umo wa
o pra cę, staw ka 600 eu ro
net to 40/h, peł ne ubez pie -
cze nie opła co ne przez pra co -
daw cę (moż na iść do den ty -

sty), dar mo we miesz ka nie. Za -
in te re so wa nych pro si my o kon -
takt cv@ch -24.com lub
pod nr+48 864711471.

Sto larz bu dow la ny. 420-
520 EUR net to Ho lan dia + za -
kwa te ro wa nie. Wy ma ga nia: mi -
le wi dzia ne VCA/SCC 018, mi le
wi dzia ne SO FI, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka ob ce -
go (min 1 oso ba na gru pę), pod -
sta wo we na rzę dzia i ubra nie ro -
bo cze. Ofe ru je my: ho len der ską
umo wę o pra cę, dar mo we za -
kwa te ro wa nie + ubez pie cze -
nie, 450-520 eu ro net to/40h,
moż li wość nad go dzin. Za in te re -
so wa nych za pra sza my
pod nr 864711471 lub cv@ch -
-24.com.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych. Ho lan dia 500 eu -
ro/40h+za kwa te ro wa nie. Ho -
len der ska fir ma po szu ku je do -
świad czo nych mon te rów izo la cji
prze my sło wych do pra cy na te -
re nie Ho lan dii. Wy ma ga nia: mi -
le wi dzia ne VCA/SCC 018 oraz
SO FI, do świad cze nie na w. w.
sta no wi sku, ko mu ni ka tyw -
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Wie czór in for ma cyj ny dla ko -
biet w cią ży w ję zy ku pol skim.
Od bę dzie się 12 stycz -
nia 2017 ro ku. Wie czór jest
gra tis lecz licz ba osób jest
ogra ni czo na!

Za in te re so wa ne pa nie do wie -
dzą się o sys te mie po łoż nic twa
w Ho lan dii, jak rów nież o cią ży,
po ro dzie, po ło gu i środ kach

prze ciw bó lo wych. 
Za pi sy moż na prze sy łać

na ad res mat ka@el ker liek.nl
(tak że w ję zy ku pol skim). Spo -
tka nie po pro wa dzi po łoż -
na z wie lo let nim sta żem pra cu -
ją ca w szpi ta lu El ker liek – Po lka. 

Ser decz nie za pra sza my!

ŹRÓ DŁO: PRZE SŁA NE PRZEZ 

EL KER LIEK ZIE KEN HU IS

FOT. FRE EIMA GES. COM / RICK HAW KINS

Wieczór informacyjny
dla kobiet w ciąży 
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Więk szość po ra żek uspra -
wie dli wia na jest na róż ne
spo so by: kon tu zje, pro ble my
ka dro we bądź (co ma miej -
sce czę ściej) pra cą sę dzie -
go. W dzi siej szym fut bo lu
rzad ko zda rza się, aby dru ży -
na w in ny spo sób pró bo wa ła
zna leźć przy czy nę swo je go
nie po wo dze nia, po nie waż
jest to naj ła twiej szy spo sób
wy tłu ma cze nia swo jej sła bej
gry. 

Li der trze ciej kla sy Bro ekho -
ven Black De vils dnia 9 paź dzier -
ni ka 2016 ro ku po niósł pierw -
szą po raż kę w se zo nie. Jed nak
trud no jest obar czać wi ną za ta -
ki stan rze czy pił ka rzy czy tre ne -
rów. Nie ucie ka jąc się rów nież
do wy bie la nia swo jej sła bej dys -
po zy cji pra cą ar bi tra, trze ba
przy znać, że pod opiecz ni tre ne ra
Paw ła Se mi ka za gra li je den ze
słab szych me czów w tym se zo -
nie. Po peł nia li błę dy w kry ciu,

bra ko wa ło de cy du ją ce go po da -
nia, strza łu. Go spo da rze wy so ko
po sta wi li po przecz kę. Mi mo
wszyst ko... spo tkań w ta ki spo -
sób nie po win no się wy gry wać. 

Pol scy pił ka rze do prze rwy
pro wa dzi li 1: 0. Czy spo tka nie to
moż na by ło wy grać? Praw do po -
dob nie tak. Na pew no nie po -
mógł sę dzia, któ ry w ra si stow -
ski spo sób po trak to wał pił ka rzy
na ka zu jąc im ko mu ni ko wa nie
się z nim je dy nie w ję zy ku ho len -
der skim. Ko lej ną rze czą by ło po -
dyk to wa nie dwóch rzu tów kar -
nych bez uza sad nio nej przy czy -
ny, gdy go spo da rze sa mi nie kry -
li zdzi wie nia za ist nia łym fak tem,
a do dat ko wo za koń cze nie me -
czu w 75 mi nu cie, z po wo du
„Mecz zo stał prze rwa ny w 72 mi -
nu cie, po nie waż zo sta łem za ata -
ko wa ny przez tre ne ra bro ekho -
ven i po czu łem się za gro żo ny”
(cy tu jąc sło wa ar bi tra z pro to ko -
łu po me czo we go), mi mo że tre -
ner go ści na bo isku po ja wił się
już po koń co wym gwizd ku – zde -
ner wo wa ny, ale to nor mal ne
w sy tu acji, w któ rej z nie wia do -

mych przy czyn mecz zo sta je za -
koń czo ny. 

Sy tu ację oceń cie sa mi, jed nak
po raż ka sta ła się fak tem. Mil cze -
niem na le ży sko men to wać za cho -
wa nia na bo isku. Głos w po dob -
nych spra wach pod no szo ny był
wie lo krot nie. Nie ste ty – bez od ze -
wu, co da je sę dziom ci che przy -
zwo le nie na roz strzy ga nie spo tkań
we dług wła sne go sce na riu sza. 

Fa ir play.. Ten mecz po ka zu je,
że ta za sa da to tyl ko pu ste ha sło
na ban dach wo kół bo iska.

BAR TEK GRZY WACZ

Ko lej ny mecz Black De vils

Nieuwkuijk – Broekhoven
Black Devils 2: 1 (1: 0)
mecz zakończony w 75
minucie – oficjalnie nie

rozstrzygnięty.
Bramka: K. Jajus

Skład: P. Lewicki – Ł.
Jaworski, T. Kierepka, P.

Bekus, R. Kołodziej – Ł. Witor,
K. Nonckiewicz  (C), B.

Adamczyk, B. Grzywacz – K.
Jajus, K. Skonieczny.
Trener: Paweł Semik

Manager Monika Żyłka 

FOT. PRZESŁANE PRZEZ BLACK DEVILS

FOT. FREEIMAGES. COM / GEORGE TAKIS
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na zna jo mość ob ce go, sa mo -
chód na gru pę. Ofe ru je my: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, dar mo we za -
kwa te ro wa nie, wy na gro dze -
nie 500 eu ro/40h, ubez pie cze -
nie. cv@ch -24.com o kon takt
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Pa ko wa nie, sor to wa nie
owo ców – Ho lan dia -Ven lo.
KRAZ 13171. Miej sce pra cy:
Ven lo. Za da nia: pra ca po le ga
na pa ko wa niu, sor to wa niu,
ukła da niu owo ców i wa rzyw.
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pod ję cia pra cy od za raz,
spraw ność fi zycz na, za an ga żo -
wa nie, mi le wi dzia na pod sta wo -
wa zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, za świad cze nie o nie ka -
ral no ści. Ofe ru je my: staw ka
brut to: 9,80 eu ro, co ty go dnio we
roz li cze nia pro sto na Two je kon -
to, do da tek wa ka cyj ny oraz do -
dat ki za pra cę po za re gu lar ny mi
go dzi na mi, or ga ni za cję trans -
por tu na miej scu do pra cy, za -
kwa te ro wa nie oraz pol sko ję -
zycz ną opie kę w Ho lan dii, ubez -
pie cze nie do bro wol ne płat ne
pod czas po by tu oraz do pil no wa -
nie wszyst kich for mal no ści,
przej rzy ste co ty go dnio we wy li -
cze nia prze pra co wa nych go dzin

i kosz tów, co rocz ne „ja ro gra fy”
dzię ki któ rym od zy skasz nad -
pła co ny po da tek, dla kan dy da -
tów po ni żej 23 ro ku ży cia niż sze
kosz ty za kwa te ro wa nia re kom -
pen su ją ce niż sza ho len der ska
staw kę usta wo wą. Apli kuj już
te raz na po da ny ad res ma ilo wy:
da niel.szym ko wicz@east se rvi -
ce.pl lub dzwoń
+48 532 846 653. W apli ka cji
pro si my za wrzeć klau zu lę: Wy -
ra żam zgo dę na prze twa rza nie
mo ich da nych oso bo wych za -
war tych w mo jej ofer cie pra cy
dla po trzeb nie zbęd nych do re -
ali za cji pro ce su re kru ta cji (zgod -
nie z Usta wą z dn. 29.08.97
o Ochro nie da nych Oso bo wych
Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn.
zm.).

Tyn karz. Od 11 EUR net to
Ho lan dia+kwa te ra od za raz.
Wy ma ga nia: do świad cze nie,
ko mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy, wła -
sny sa mo chód, pod sta wo we na -
rzę dzia, mi le wi dzia ne BSN/SO -
FI, VCA/SCC. Ofer ta: ho len der -
ska umo wa o pra ce, za kwa te ro -
wa nie bez płat ne, staw ka od 11
eu ro net to/h, co ty go dnio we wy -
na gro dze nie, ubez pie cze nie.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o pil ny kon takt pod nr
+48 864711471, cv@ch -
-24.com.

Zbro jarz – Ho lan dia. 420-
520 Eu ro / 40h. Ho len der ska
fir ma po szu ku je do świad czo -
nych zbro ja rzy do pra cy na te re -
nie Ho lan dii. Wy ma ga nia: VCA,
mi le wi dzia ne SO FI, do świad -
cze nie, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka (an giel ski, nie -
miec ki, ni der landz ki), wła sny
trans port, pod sta wo we na rzę -
dzia i ubra nie ro bo cze. Ofe ru je -
my: ho len der ską umo wę o pra -
cę, dar mo we za kwa te ro wa nie,
moż li wość nad go dzin, 420-520
eu ro/40h, ubez pie cze nie. Za in -
te re so wa nych pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com. lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Le ad we bde ve lo per. We are
the re cru iters for this job. Con -
tact us so we will con nect you to
our client. Sta no wi sko: You will
be re spon si ble for the de sign,
pro gram ming, te sting and im -
ple men ta tion of new back -end
ap pli ca tions, such as APIs (Ap -
pli ca tion Pro gram ming In ter fa -
ces), web shops and en ti re we -
bsi tes, Test and im pro ve exi -
sting back -end, Trans la ting
func tio nal ne eds of clients to
con cre te tech ni cal so lu tions,
Con sul ting with front -end de ve -
lo pers, func tio nal de si gners and
other spe cia li sts on the de sign

of a sys tem or ap pli ca tion. Ofe -
ru je my: Ful l ti me job (32 or 40
ho urs a we ek), Gross an nu al sa -
la ry be twe en 35k and 45k, Go -
od frin ge be ne fits, A per so nal
bud get for work -re la ted se mi -
nars or tra inings, 23 va ca tion
days per year (when wor king 40
ho urs per we ek), All ne ces sa ry
to ols and a ful ly equ ip ped work -
pla ce! Wy ma ga nia: Mi ni mum
of 2 years expe rien ce as bac -
kend we bde ve lo per, Bro ad
expe rien ce with PHP fra me -
works such as Sym fo ny and La -
ra vel, Bro ad expe rien ce with
HTML and Ja va script, Expe rien -
ce with de ve lo ping Ma gen -
to/Ma gen to2 we bshops. Mi le
wi dzia ne: A de ve lo per who is
eager to le arn, Am bi tion to be -
co me le ad de ve lo per, Te am -
play er. Kon takt: When you are
in te re sted in this job ple ase
send your cv and mo ti va tio nal
let ter to our re cru iter Corné Ha -
mer pagt. c.ha mer pagt@biz z -
temp.nl, +31 6 11740104.

Elek try ków. Po szu ku je my
elek try ków do pra cy w oko li -
cach Gent, pra ca od stycz nia,
szcze gó ły: 0048 604 34 0000.

Re ach truck EL HO TIL -
BURG. Je den z na szych naj lep -

szych i sta łych klien tów EL HO
miesz czą ca się w Til bur gu, któ ry
zaj mu je się pro duk cja pla sti ko -
wych do ni czek po szu ku je pra -
cow ni ków na sta no wi sko: ope -
ra tor wóz ka wi dło we go: re ach -
truck. WY MA GA NIA: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, po -
ro zu mie wa nie się w ję zy ku an -
giel skim bądź ho len der skim,
za kwa te ro wa nie w oko li cy miej -
sca pra cy, wła sny trans port,
chęć pra cy w sys te mie 3 zmia -
no wym. OFE RU JE MY: przej rzy -
sta umo wa opar ta o ho len der -
skie wa run ki pra cy, dłu go ter mi -
no we za trud nie nie, sta łą licz bę
go dzin, do da tek zmia no wy. Je śli
je steś za in te re so wa ny po wyż -
sza ofer ta skon tak tuj się z na mi
te le fo nicz nie: 073-711-3-717
oraz prze ślij nam swo je CV w ję -
zy ku an giel skim bądź ho len der -
skim na ad res e -ma ilo wy: po -
len@jo bi nve st ment.nl.

Pa ko wa nie i sor to wa nie
ce bu lek kwia to wych. Eu ro
Per sonn nel Agen cja Pra cy Mar -
ta Ry mut – NR CER TY FI KA -
TU 9988 dla swo je go part ne ra
w Ho lan dii po szu ku je oso by
na sta no wi sko: Sor to wa nie i pa -
ko wa nie ce bu lek kwia to wych.
Ofe ru je my: atrak cyj ne wy na gro -
dze nie (re gu lar ne, co ty go dnio -
we wy pła ty na kon to), pra ca

na peł ny etat (moż li wość nad go -
dzin), ubez pie cze nie ho len der -
skie/ za kwa te ro wa nie, po moc
pol skie go ko or dy na to ra, moż li -
wość wy jaz du w pa rze. Wy ma -
ga nia: mo ty wa cja do pra cy, za -
an ga żo wa nie i dłuż sza dys po zy -
cyj ność do pra cy, pra wo jaz dy
kat. B mi le wi dzia ne, zna jo mość
ję zy ka an giel skie go/ho len der -
skie go mi le wi dzia na. Wy so -
kość staw ki go dzi no wej za le ży
od wie ku i cha rak te ru pra cy.
Oso by za in te re so wa ne ofer tą
pro szo ne są o prze sy ła nie CV
na ad res: biu ro@epmr.eu lub re -
je stra cję na stro nie in ter ne to wej
www.epmr.eu. Wię cej in for ma -
cji pod nr te le fo -
nu: 17 222 7137
lub 17 222 7824. In for mu je my,
że skon tak tu je my się tyl ko z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. Pro si my
o do łą cze nie do apli ka cji na stę -
pu ją cej klau zu li: „Wy ra żam zgo -
dę na prze twa rza nie mo ich da -
nych oso bo wych przez Eu ro Per -
son nel Agen cję Pra cy Mar ta Ry -
mut (EPMR) za war tych w mo jej
ofer cie pra cy dla po trzeb nie -
zbęd nych do re ali za cji pro ce sów
re kru ta cji (zgod nie z Usta wą
z dnia 29.08.1997 ro ku
o Ochro nie Da nych Oso bo wych;
tekst jed no li ty: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

PRACA
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W nie dzie lę 16 paź dzier ni -
ka 2016 ro ku pol scy pił ka rze
ro ze gra li ko lej ny mecz
o punk ty w ra mach 7 ko lej ki
gier w 3 kla sie li gi ho len der -
skiej. Li der roz gry wek chciał
zre ha bi li to wać się swo im
sym pa ty kom za utra tę punk -
tów w po przed nią nie dzie lę
i zdo być 3 punk ty, by da lej
utrzy mać po zy cję li de ra roz -
gry wek.

Ry wa lem dru ży ny pro wa dzo -
nej przez Paw ła Se mi ka był ko -
lej ny be nia mi nek w li go wej
staw ce – ze spół RWB 2. Tre ner
Black De vils, któ ry za wsze sta ra
się uzy skać in for ma cje o ko lej -
nym prze ciw ni ku swo ich pod -
opiecz nych, tym ra zem (przez
na kła da ją ce się go dzi ny me -
czów obu ze spo łów w po przed -
nich ko lej kach li go wych) nie
mógł prze ana li zo wać gry dru ży -
ny z Wa al wijk’u.

Od ra zu po pierw szym gwizd -

ku sę dzie go nie ocze ki wa nie ze -
spół go ści na rzu cił swój styl gry
wy mie nia jąc licz ną ilość po dań
i umie jęt nie utrzy mu jąc pił kę
w swo im po sia da niu. Swo ją do -
brą po sta wą zmu sił pol skich za -
wod ni ków do du że go wy sił ku,
cze go efek tem by ło stwo rze nie
kil ku groź nych sy tu acji strze lec -
kich pod bram ką Pa try ka Le wic -
kie go. Go spo da rze sta ra li się
szyb ki mi kon tra mi za gro zić ry -
wa lo wi, jed nak że po za oka zją
Ka mi la Sko niecz ne go nie po tra -

fi li stwo rzyć kla row nych sy tu -
acji do zdo by cia bram ki.

Po sła bym po cząt ku me -
czu w wy ko na niu Czar nych
Dia błów gra w oko ło 30 mi nu -
cie wy rów na ła się i li der roz -
gry wek ob jął pro wa dze nie.
Świet ne dłu gie po da nie Ro -
ber ta Ko ło dzie ja z le we go
sek to ra bo iska bar dzo do brze
wy ko rzy stał naj lep szy strze lec
ze spo łu – Ka mil Sko niecz ny.
Wy da wać się mo gło, że sy tu -
acja na bo isku za czy na ukła -
dać się po my śli pol skich pił -
ka rzy. Szyb ka kon tra w wy ko -
na niu RWB, nie sy gna li zo wa -
ne ude rze nie na past ni ka i wy -
nik re mi so wy stał się fak tem.
Na pew no nie ta kie go prze -
bie gu wy da rzeń spo dzie wał
się tre ner Se mik, któ ry ocze -
ki wał, że je go za wod ni cy pój -
dą za cio sem i po więk szą
swo ją prze wa gę przed prze -
rwą. 

W 45 mi nu cie mógł już jed -
nak cie szyć się z po now ne go
pro wa dze nia swo je go ze spo łu!
Cros so we po da nie z rzu tu wol ne -
go Ko ło dzie ja, in te li gent ne za -
sta wie nie pił ki w po lu kar nym ry -
wa li Krzysz to fa Ja ju sa po zwo li ło
mu od dać strzał i zdo być bram -
kę dla swo je go ze spo łu.

Pierw sza po ło wa koń czy się
re zul ta tem 2: 1, choć wszy scy
uczest ni czy te go wi do wi ska mie -
li świa do mość, że wy nik jest du -
żo lep szy od gry, ja ką za pre zen -
to wał obec ny li der roz gry wek.

Po prze rwie Czar ne Dia bły
pre zen to wa ły się jak na li de ra
przy sta ło! Dru ga po ło wa spo tka -
nia by ła po ka zem do brej gry,
któ rej ocze ki wa li licz nie zgro ma -
dze ni ki bi ce. Skład ne ak cje ze -
spo ło we, usta wie nie tak tycz ne
i dłu gie utrzy my wa nie się
przy pił ce ode bra ło ocho tę
do gry be nia min ko wi roz gry wek,
któ ry więk szość swo ich sił mu -
siał tra cić na pró bie od bio ru pił -
ki. Tak do bra gra za owo co wa ła
zdo by ciem ko lej nych bra mek.
Wy nik pod wyż szył po now nie Ka -

mil Sko niecz ny – wy ko rzy stał
pre cy zyj ne do środ ko wa nie Łu ka -
sza Ja wor skie go, któ ry po ja wił
się na pla cu gry od po cząt ku dru -
giej po ło wy (zmie nia jąc Mi cha ła
Ro si ko nia na pra wym skrzy dle).

Wy nik spo tka nia usta lił Ja jus
strza łem z oko ło 35 me trów wy -
ko rzy stu jąc złe usta wie nie bram -
ka rza ry wa li! Pre cy zyj ny lob
ofen syw ne go po moc ni ka Black
De vils to zde cy do wa nie naj ład -
niej sze tra fie nie te go spo tka nia
i udo ku men to wa nie, że 3 punk -
ty zo sta ną przy pi sa ne pol skim
za wod ni kom.

Cał ko wi cie od mie nio na w dru -
giej po ło wie dru ży na tre ne ra
Paw ła Se mi ka mo gła spo koj nie
wy grać wy żej to spo tka nie, jed -
nak bra ko wa ło „zim nej krwi”
pod bram ka RWB. Wy nik 4-1
oraz peł na pu la punk to wa tra fi ła
na kon to Czar nych Dia błów, któ -
rzy przez naj bliż sze dwa ty go -
dnie nie mu sie li mar twić się
o go nią cych ich ry wa li.

Dzię ki prze wi dy wa nej prze -
rwie w roz gryw kach był to do bry

mo ment na pod le cze nie drob -
nych ura zów oraz re ge ne ra cję
za wod ni ków.

Wszyst kim zgro ma dzo nym
fa nom na szej dru ży ny dzię ku je -
my za obec ność i wspar cie
pod czas me czu! Na stęp ne spo -
tka nie Czar ne Dia bły ro ze gra -
ją 30 paź dzier ni ka 2016 ro ku
w Oister wijk z miej sco wą dru -
ży ną Ne ve lo.

KAC PER NONC KIE WICZ 
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Czar ne Dia bły wra ca ją na zwy cię ski szlak!

Black Devils – RWB 2
– 4: 1 (2: 1)

Strzelcy bramek:
Skonieczny x2, Jajus x2

Skład:
Lewicki – Kierepka, Bekus,

Czeberak, Kołodziej – Rosikoń
(Jaworski), Nonckiewicz

(Wasiel), Adamczyk, Grzywacz
(Krzywda) – Jajus

– Skonieczny
Trener: Pawel Semik 

Manager: Monika Żyłka

FOT. RO MAN KO ŁO DZIEJ

FOT. FRE EIMA GES. COM / RO BERT PROK SA
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Ma gen to de ve lo per. We are
the re cru iters for this job. Con -
tact us so we will con nect you to
our client. Sta no wi sko: You will
be re spon si ble for the de sign,
pro gram ming, te sting and im -
ple men ta tion of new back -end
ap pli ca tions, such as APIs (Ap -
pli ca tion Pro gram ming In ter fa -
ces), web shops and en ti re we -
bsi tes, Test and im pro ve exi -
sting back -end, Trans la ting
func tio nal ne eds of clients to
con cre te tech ni cal so lu tions,
Con sul ting with front -end de ve -
lo pers, func tio nal de si gners and
other spe cia li sts on the de sign
of a sys tem or ap pli ca tion. Ofe -
ru je my: Ful l ti me job (32 or 40
ho urs a we ek), Gross an nu al sa -
la ry be twe en 35k and 45k, Go -
od frin ge be ne fits, A per so nal
bud get for work -re la ted se mi -
nars or tra inings, 23 va ca tion
days per year (when wor king 40
ho urs per we ek), All ne ces sa ry
to ols and a ful ly equ ip ped work -
pla ce! Wy ma ga nia: Mi ni mum
of 2 years expe rien ce as bac -
kend we bde ve lo per, Bro ad
expe rien ce with PHP fra me -
works such as Sym fo ny and La -
ra vel, Bro ad expe rien ce with
HTML and Ja va script, Expe rien -
ce with de ve lo ping Ma gen -
to/Ma gen to2 we bshops. Mi le
wi dzia ne: A de ve lo per who is
eager to le arn, Am bi tion to be -

co me le ad de ve lo per, Te am -
play er. When you are in te re sted
in this job ple ase send your cv
and mo ti va tio nal let ter to our re -
cru iter Corné Ha mer pagt. c.ha -
m e r  p a g t @ b i z  z  t e m p . n l ,
+31 6 11740104.

Or der pic ker EL HO TIL -
BURG. Je den z na szych naj lep -
szych i sta łych klien tów EL HO
miesz czą ca się w Til bur gu, któ ry
zaj mu je się pro duk cja pla sti ko -
wych do ni czek po szu ku je pra -
cow ni ków na sta no wi sko: or der
pic ker. WY MA GA NIA: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, po -
ro zu mie wa nie się w ję zy ku an -
giel skim bądź ho len der skim,
za kwa te ro wa nie w oko li cy miej -
sca pra cy, wła sny trans port,
chęć pra cy w sys te mie 3 zmia -
no wym. OFE RU JE MY: przej rzy -
sta umo wa opar ta o ho len der -
skie wa run ki pra cy, dłu go ter mi -
no we za trud nie nie, sta łą licz bę
go dzin, do da tek zmia no wy. Je śli
je steś za in te re so wa ny po wyż -
sza ofer ta skon tak tuj się z na mi
te le fo nicz nie: 073-711-3-717
oraz prze ślij nam swo je CV w ję -
zy ku an giel skim bądź ho len der -
skim na ad res e -ma ilo wy: po -
len@jo bi nve st ment.nl.

Pa ko wa nie EL HO TIL -
BURG. Je steś oso ba zmo ty wo -

wa na, któ ra po szu ku je za trud -
nie nia? Po sia dasz do świad cze -
nie, ja ko pac ker lub pra cow nik
pro duk cji? In te re su je Cie pra ca
w no wo cze snej i sta le roz wi ja ją -
cej sie fir mie? Je śli tak, to ma -
my cos dla wła śnie dla Cie bie!
Fir ma El ho, któ ra jest świa to -
wym li de rem na ryn ku w Eu ro -
pie i świe cie w pro duk cji pla sti -
ko wym do ni czek i ich dys try bu -
cja po szu ku je osób na sta no wi -
sko: pac ker. ZA DA NIA: Ocze ku -
je my od Cie bie, iż je steś zmo ty -
wo wa ny i po sia dasz umie jęt -
ność lo gicz ne go roz miesz cze nia
rze czy. Do Two ich obo wiąz ków,
bę dzie na le ża ło od po wied nie
pa ko wa nie pro duk tów oraz
spraw dza nie przy tym ich ja ko -
ści. WY MA GA NIA: mi le wi dzia -
ne do świad cze nie, ja ko pac ker
lub w pra cy pro duk cyj nej, po ro -
zu mie wa nie się w ję zy ku ho len -
der skim bądź an giel skim, po -
sia da nie pry wat ne go trans por -
tu, do stęp ność i chęć do pra cy
zmia no wej. Za in te re so wa ny?
Prze ślij swo je cv w ję zy ku an -
giel skim bądź ho len der skim
na ad res e -ma ilo wy: po len@jo -
bi nve st ment.nl oraz skon tak tuj
się z na mi te le fo nicz nie, je śli
masz py ta nia: 073-711-3-717.

Hy drau li ków. Po szu ku je my
hy drau li ków do pra cy w Aal ter
(Bel gia), pra ca przy no wym

apar ta men tow cu, szcze gó -
ły: 0048 604 34 0000.

Pra ca CWS NIE UWE GE IN.
Po trze bu jesz pra cy part ti me?
Po sia dasz zdol no ści ma nu al -
ne i po tra fisz pra co wać w szyb -
kim tem pie? Bę dziesz za in te -
re so wa na ta ofer ta! Po szu ku -
je my pra cow ni ków dla jed nych
z na szych naj lep szych klien tów
– fir my CWS, któ ra jest wio dą -
ca mar ka part ne rów ser wi so -
wych, je śli cho dzi o usłu gi tek -
styl ne oraz hi gie ny sa ni tar nej.
Fir ma znaj du je się w s -Her to -
gen bosch. Bę dziesz pra co wać
przy jed nym z sta no wisk zwią -
za nych z ręcz ni ka mi hi gie nicz -
ny mi (zwi ja nie czy stych ręcz ni -
ków, przy go to wy wa nie
do trans por tu). WY MA GA NIA:
mi le wi dzia ne do świad cze nie
w pra cy na pro duk cji, do bra
zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go bądź ho len der skie go, za -
kwa te ro wa nie w oko li cy oraz
wła sny trans port. Ofe ru je my
umo wę o pra ce opar ta o ho -
len der skie wa run ki pra cy, dłu -
go ter mi no we za trud nie nie
oraz sta le go dzi ny pra cy. Je śli
je steś za in te re so wa ny po wyż -
sza ofer ta skon tak tuj się z na -
mi te le fo nicz nie: 073-711-3-
717 oraz prze ślij nam swo -
je CV w ję zy ku an giel skim
bądź ho len der skim na ad res e -

-ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl.

Gla zur nik – Ho lan dia.
Min 420-520 Eu ro net -
to 40/h+za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: mi le wi dzia ne -
VCA/SCC 018, mi le wi dzia ne
SO FI, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka ob ce -
go (min 1 oso ba na gru pę), pod -
sta wo we na rzę dzia i ubra nie ro -
bo cze. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, dar mo we za -
kwa te ro wa nie+ubez pie cze nie,
min 420-520 eu ro net to 40/h,
moż li wość nad go dzin, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie. Kon takt
cv@ch -24.com te le fo nicz ny
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Bac kend we bde ve lo per.
We are the re cru iters for this
job. Con tact us so we will con -
nect you to our client. Sta no wi -
sko: You will be re spon si ble for
the de sign, pro gram ming, te -
sting and im ple men ta tion of
new back -end ap pli ca tions,
such as APIs (Ap pli ca tion Pro -
gram ming In ter fa ces), web
shops and en ti re we bsi tes,
Test and im pro ve exi sting
back -end, Trans la ting func tio -
nal ne eds of clients to con cre -

te tech ni cal so lu tions, Con sul -
ting with front -end de ve lo pers,
func tio nal de si gners and other
spe cia li sts on the de sign of
a sys tem or ap pli ca tion. Ofe ru -
je my: Ful l ti me job (32 or 40
ho urs a we ek), Gross an nu al
sa la ry be twe en 35k and 45k,
Go od frin ge be ne fits, A per so -
nal bud get for work -re la ted se -
mi nars or tra inings, 23 va ca -
tion days per year (when wor -
king 40 ho urs per we ek), All
ne ces sa ry to ols and a ful ly
equ ip ped work pla ce! Wy ma -
ga nia: Mi ni mum of 2 years
expe rien ce as bac kend we bde -
ve lo per, Bro ad expe rien ce with
PHP fra me works such as Sym -
fo ny and La ra vel, Bro ad expe -
rien ce with HTML and Ja va -
script, Expe rien ce with de ve lo -
ping Ma gen to/Ma gen to2 we -
bshops. Mi le wi dzia ne: A de ve -
lo per who is eager to le arn,
Am bi tion to be co me le ad de -
ve lo per, Te am play er. When
you are in te re sted in this job
ple ase send your cv and mo ti -
va tio nal let ter to our re cru iter
Corné Ha mer pagt. c.ha mer -
p a g t @ b i z  z  t e m p . n l ,
+31 6 11740104.

Mu ra rzy (pra ca w Bel gi).
Za trud ni my eki pę mu ra rzy, pra -
ca w pół noc nej czę ści Bel gii.
Wy mu rów ki w środ ku i ele wa -

PRACA
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cje, szcze gó -
ły: 0048 604 34 0000.

Me cha nik sa mo cho do wy
Ho lan dia. Od 11 Eu ro/h net -
to+dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: do świad cze nie,
ko mu ni ka tyw ny je zyk ob cy, wła -
sny sa mo chód, mi le wi dzia ne
VCA/SCC, SO FI/BSN. Ofer ta:
ho len der ska umo wa o pra ce,
ubez pie cze nie i za kwa te ro wa -
nie bez płat ne, staw ka od 11 eu -
ro net to/h, co ty go dnio we wy na -
gro dze nie. Chęt ne oso by pro si -
my o kon takt cv@ch -24.com lub
pod nr te le fo nu +48 4711471.

Mon ter re gip sów Ho lan dia.
Mon ter Re gip sów – Ho lan -
dia 420-520Eu ro/40h net to.
Po szu ku je my do świad czo nych
mon te rów re gip sów do pra cy
na te re nie Ho lan dii. Wy ma ga -
nia: mi le wi dzia ne
VCA/SCC 018, SO FI, mi le wi -
dzia ne re fe ren cje, do świad cze -
nie za wo do we, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka ob ce go,
sa mo chód na gru pę, pod sta wo -
we na rzę dzia i ubra nie ro bo cze.
Ofe ru je my: ho len der ska umo -
wa o pra cę, dar mo we za kwa te -
ro wa nie + ubez pie cze nie
na koszt pra co daw cy, 420-520
Eu ro/40h net to, moż li wość nad -

go dzin. +48 864711471 bądź
cv@ch -24.com.

Po ko jów ki / Po ko jo wych
do ho te li w Am ster da mie.
Obec nie dla na szych klien tów
po szu ku je my do świad czo nych
po ko jo wych/po ko jó wek do pra -
cy w 3*, 4* i 5* ho te lach. Ofe -
ru je my: Le gal ne za trud nie nie
na wa run kach ho len der skich,
Pra cę w mi łej, mię dzy na ro do -
wej at mos fe rze, Wy pła ty co 4 ty -
go dnie, Wy na gro dze nie we dług
obo wią zu ją cych sta wek ho len -
der skich, Pra ce w peł nym wy -
mia rze go dzin, na dłuż szy okres
cza su, Sta le miej sce pra cy (bez
tzw. ska ka nek), Płat ny urlop.
Wy ma ga nia: Do świad cze nie
w ho use ke epin gu – sprzą ta nie
po koi ho te lo wych (mo te lo wych
bądź apar ta men tów), Za miesz -
ka nie w Am ster da mie lub
w oko li cach (wa ru nek ko niecz -
ny), Zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go
w stop niu ko mu ni ka tyw nym
(wa ru nek ko niecz ny), Za kwa te -
ro wa nie, ubez pie cze nie i trans -
port we wła snym za kre sie, Po -
sia da nie ak tu al ne go do wo du
oso bi ste go lub pasz por tu, oraz
nu me ru BSN, Dys po zy cyj ność
od za raz na dłuż szy okres cza su.
Za in te re so wa ne oso by pro si my
o prze sy ła nie CV w j. an giel skim

na ad res ma ilo wy: bar ba -
ra@afwa scom pa ny.nl bądź kon -
takt te le fo nicz ny pod nr
tel. 020 4860 (08: 00 – 15: 00).
Pro si my rów nież o re ago wa nie
tyl ko te oso by któ re po sia da ją
wła sne za kwa te ro wa nie oraz
trans port, gdyż na sze biu ro nie
za pew nia ani nie po ma ga w za -
ła twia niu tych kwe stii.

Avon -Zo stań Kon sul tant ką
w Ho lan dii. Ser decz nie za pra -
szam do współ pra cy w bran ży
ko sme tycz nej na te re nie Ho lan -
dii. Pra cu je my na pol skich ka ta -
lo gach, a co za tym idzie,
wszyst kie pro duk ty są w pol -
skich ce nach. Ce ny za tem,
w prze li cze niu na EU RO, są na -
praw dę ni skie, a to z ko lei jest
do sko na ły ar gu ment do za chę -
ce nia klien tek do wy pró bo wa -
nia do brej ja ko ści ko sme ty ków.
Avon ofe ru je: -Upu sty od 15%
do 40%, --Wpi so we 0 zł!!, -Na -
gro dy i upu sty w ofer tach pro -
mo cyj nych, -Do stęp do pro duk -
tów przed pre mie ro wych, -Przy -
wi le je, kon kur sy, su per na gro dy,
-Pre zen ty i atrak cyj ne ofer ty
w ra mach spe cjal ne go pro gra -
mu dla no wej kon sul tant ki. Po -
za tym ode mnie: -pa kiet star to -
wy (w tym ka ta lo gi i prób ki), -
pew ny ku rier z ko sme ty ka mi
Pol ska –Ho lan dia, -opie ka i po -

moc. Dar mo wa re je stra cja Ty
pla nu jesz ile go dzin pra cu jesz.
Za pra szam. Skon tak tuj się ze
mną: An ge li ka,
tel: 0617 800 383, ema il:avon -
ho lan dia@vp.pl.

Pra ca w ser wi sie ta ble tow
/ te le fo now DEN BOSCH. In -
te re su jesz się sprzę tem elek -
tro nicz nym? Po sia dasz do -
świad cze nie w na pra wie ta ble -
to wi, lap to pów lub te le fo nów
ko mór ko wych? Je śli tak to ma -
my pra ce wła śnie dla Cie bie!
Je den z na szych naj lep szych
klien tów zaj mu ją cy się na pra -
wa sprzę tu elek tro nicz ne go
naj więk szych ma rek po szu ku je
pra cow ni ków na sta no wi sko
ser wi san ta. Fir ma znaj du je się
w s -Her to gen bosch. Otrzy masz
in dy wi du al ne sta no wi sko pra -
cy i Two im za da niem bę dzie
wy kry cie uster ki i jej wy eli mi -
no wa nie. WY MA GA NIA: do -
świad cze nie w na pra wie sprzę -
tu elek tro nicz ne go (ta ble ty,
lap to py, te le fo ny), mi le wi dzia -
ne wy ksztal ce nie tech nicz ne
(bądź kie run ko we), sze ro ka
wie dza na te mat har dwa re. do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go. Ofe ru je my pra ce w roz -
wi ja ją cej się fir mie, dłu go ter -
mi no we za trud nie nie oraz sta -
le 40 go dzin ty go dnio wo z moż -

li wość nad go dzin. Je śli je steś
za in te re so wa ny po wyż sza ofer -
ta skon tak tuj się z na mi te le fo -
nicz nie: 073-711-3-717 oraz
prze ślij nam swo je CV na ad res
e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl.

Kon sul tant ka Avon. Wi tam,
szu kam kon sul tan tek z AVON!
Je śli chcesz za ro bić: extra pie -
nią dze, chcesz mieć tań sze ko -
sme ty ki, je steś uwią za ny i po -
trze bu jesz nie nor mo wa ne go
wy mia ru pra cy!!! To jest pra ca
wła śnie dla Cie bie!!! Avon to
świet na per spek ty wa, gdy: nie
masz do stę pu do ko sme ty ków
AVON, chcesz mieć tań sze ko -
sme ty ki; chcesz tro chę do ro bić
i na wią zać współ pra cę z tą fir -
mą. Co zy sku jesz po za sta niu
kon sul tant ką? 1. Pro duk ty tań -
sze na wet do 40 % 2. Moż li wość
ku po wa nia z wy prze da ży prze -
zna czo nych tyl ko dla kon sul tan -
tek (zniż ki na wet do 85%). Nie
ma obo wiąz ku skła da nia każ -
de go za mó wie nia! Po mo gę
z do sta wą! W każ dym ka ta lo gu
pro dukt dla kon sul tant ki
za 1 zł!! Je że li je steś za in te re so -
wa na/y na pisz a udzie lę wszyst -
kich nie zbęd nych in for ma cji za -
pra szam do współ pra cy E -MA IL:
ma rze na.rog@pocz ta.pl lub
dzwon 619592946.

OPE RA TOR WÓZ KÓW WI -
DŁO WYCH. Po szu ku je my kan -
dy da tów do pra cy ja ko: OPE RA -
TOR WÓZ KÓW WI DŁO WYCH.
Miej sco wość: Oss, Hel mond,
Ro osen da al – Ho lan dia. Za kres
obo wiąz ków: Ope ra tor wóz ków
wi dło wych czo ło wych i bocz nych
wy so kie go skła do wa nia. Wy ma -
ga nia: Zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub nie miec kie go na po -
zio mie ko mu ni ka tyw nym, Sta -
tus oso by nie ka ra nej w Pol sce.
Za pew nia my: Ho len der ską
umo wę o pra cę, Za kwa te ro wa -
nie, Ubez pie cze nie zdro wot ne,
Do jazd do pra cy na te re nie Ho -
lan dii, Opie kę pol skich ko or dy -
na to rów, Po moc przy za ło że niu
nr BSN/so fi, Moż li wość wy jaz du
dla par, Dar mo wy trans port
do Ho lan dii dla osób na staw -
kach wie ko wych, Do dat ki służ -
bo we re kom pen su ją ce kosz ty
za kwa te ro wa nia. Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o prze sy ła nie
swo je go CV na ad res e -ma il: in -
fo@work for ce.pl. Stro na in ter ne -
to wa: www.work for ce.pl.

Pra ca na ma ga zy nie / in bo -
und, out bo und DEN BOSCH.
Agen cja pra cy Job In ve st ment
po szu ku je pra cow ni ków dla jed -
ne go ze swo ich naj lep szych

Reklama
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klien tów, miesz czą ce go się w s -
-Her to gen bosch na sta no wi sko
pra cow nik ma ga zy nu w fir mie
zaj mu ja cej sie ser wi sem elek -
tro ni ki. Do Two ich obo wiąz ków

be da na le ża ły wszel kie pra ce
ma ga zy no we: zbie ra nie za mó -
wień, jaz da wóz ka mi wi dło wy -
mi, przy go to wa nie to wa ru
do wy syl ki, pra ca z sys te mem
kom pu te ro wym. WY MA GA NIA:

do świad cze nie, zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, pry wat ny śro -
dek trans por tu, mi le wi dzia ne
cer ty fi ka ty. OFE RU JE MY: pra ce
na dłuż szy okres cza su (40
godz. tyg.) w sys te mie jed no -

zmia no wym (dzien nym), atrak -
cyj ne wy na gro dze nie, przej rzy -
stą umo wę opar ta o ho len der -
skie wa run ki pra cy, moż li wość
za kwa te ro wa nia, zwrot kosz tów
trans por tu (do 30 km). Je śli je -

steś za in te re so wa ny po wyż -
szą ofer ta skon tak tuj sie z na -
mi te le fo nicz nie: 073-711-3-
717 lub prze slij nam swo je Cv
na ad res e -ma ilo wy: po -
len@jo bi nve st ment.nl. Z gó ry
dzię ku je my za apli ka cje, Gru -
pa Job In ve st ment.

Werk bij CWS Nie uwe ge -
in. Ben jij fle xi bel, wo on jij in
de omge ving van Nie uwe ge -
in en ben jij op zo ek na ar een
part ti me ba an? Dan zijn wij
op zo ek na ar jou! Vo or een
re la tie zijn wij op zo ek na ar
een part ti me pro duc tie me -
de wer ker vo or de La dy ca re
was se rij in Nie uwe ge in. We -
rk za am he den. We rk za am -
he den zijn het le gen en re ini -
gen van bo xen mid dels een
gro te va atwas ser (prul len -
bak ken van to ilet ten mid dels
een was se rij, gro te va atwas -
ser). Het be treft een duo ba -
an wa arin per we ek de we -
rku ren ver de eld mo eten wor -
den. Het be treft een va ste
func tie vo or 3 a 4 da gen van
+- 5 tot 7 uur per dag. Per
we ek werk je dan tus sen

de 20 en 25 uur per we ek.
Omdat het een func tie is vo or
de lan ge re ter mijn is het dan
ook van uiterst be lang dat de
uren ook vo or een lan ge re ter -
mijn vol do en de vo or je zijn. De
ba an is go ed te com bi ne ren
wan ne er je een an de re ba an
hebt en/of wan ne er je na ar
scho ol ga an de kin de ren heb in
ver band met fle xi be le we rk tij -
den. Func tie -eisen. Hebt eni ge
erva ring in een pro duc tie om ge -
ving, Rij be wijs niet ve re ist, Go -
ede be he er sing van de Ne der -
land se ta al of vlo eiend de En -
gel se ta al, Wo onach tig in Nie -
uwe ge in of di rect omge ving,
Per di rect be schik ba ar; ndien
u vol do et aan deze func tie -
-eisen, stu ur uw CV na ar: po -
len@jo bi nve st ment.nl.

Zbiór pie cza rek w -Ho lan -
dia. Pra ca ca ło rocz na przy zbio -
rze i ho dow li pie cza rek. Dla na -
sze go klien ta w Wer n ho ut po -
szu ku je my osób z do świad cze -
niem przy zbio rze i ho dow li pie -
cza rek – mi ni mum 3 mie sią ce
do świad cze nia. Pra ca jest
od za raz, z mo zli wo scia za kwa -
te ro wa nia i ubez pie cze nia. Za -
pew nia my sta łą pra ce, za kwa te -
ro wa nie, ubez pie cze nie, opie ke
ko or dy na to ra, kon trakt w je zy -
ku pol skim -ho len der skim, do -
dat ki urlo po we/wa ka cyj ne. Ofe -

ru je my: Wy na gro dze nie ty go -
dnio we, 8,87 eu ro na go dzi nę
brut to, Bez płat ny trans port
do pra cy, Opie ka pol sko ję zycz -
ne go opie ku na. Za in te re so wa -
nych pro si my o kon takt pod nr
tel. 0031-10-243-0898 lub ma -
rek.sa la mon@ddd per so ne el.nl.

Kon tro la ja ko sci BO XTEL.
Je steś oso bą do kład ną? Zwra -
casz uwa gę na de ta le? Po ro zu -
mie wasz się w ję zy ku ho len der -
skim? Po sia dasz do świad cze -
nie w pra cach ma ga zy no wych?
Po sia da my dla cie bie cie ka wa
ofer te pra cy w miej sco wo sci
Bo xtel. Fir ma zaj mu ja ca sie
pro duk cja pla sti ko wych cze sci
do sprze tu me dycz ne go po szu -
ku je osob do spraw dza nia ja ko -
sci pro duk tow. Wy ma ga nia: po -
ro zu mie wa nie sie w ję zy ku ho -
len der skim, do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku, do -
bra zna jo mość ob słu gi kom pu -
te ra, dba łość o de tal jak i ja -
kość wy ko ny wa nej pra cy. Ofe -
ru je my pra ce w roz wi ja ją cej sie
fir mie z cie ka wym wy na gro dze -
niem. Je śli je steś za in te re so wa -
ny po wyż szą ofer ta skon tak tuj
się na mi te le fo nicz nie 073-
711-3-717 oraz prze ślij nam CV
na ad res: po len@jo bi nve st -
ment.nl. Z gó ry dzię ku je my
za apli ka cje, Gru pa Job In ve st -
ment,
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Usłu gi – in ne: OPRA WA MU -
ZYCZ NA. Wi tam chcia łem za -
ofe ro wać opra wę mu zycz -
na na ży wo wraz oczy wi ście
z wo ka lem na róż ne go ro dza ju
im pre zach oko licz no ścio wych
ty pu we se la, an drzej ki, za ba wy
uro dzi ny, pry wat ki. itp. Gwa ran -
tu je wspa nia ła za ba wę do bia -
łe go ra na przy róż ne go ro dza ju
re per tu arze mu zycz nym jed -
nak że z prze wa ga di sco po lo
nie za po mi na jąc o kla sy kach
pol skiej mu zy ki. nr
tel 0684482446 lub e -ma il ja -
ma cha 740@wp.pl.

Trans port – ofe ru ję: Co -
dzien nie bez li mi tu na ba gaż.
+48 729 248 162 www.bu sy -
do ho lan dii.org CO DZIEN NIE DO
HO LAN DII BEZ LI MI TU NA BA -
GAŻ. MO ŻESZ ZA BRAC ZE SO -
BA 10 WA LI ZEK PRAL KĘ ORAZ
TE LE WI ZOR!! I TAK ZA PŁA CISZ
NOR MAL NĄ KWO TĘ MAX 85E
CZE KA MY NA CIE BIE! DBA MY
O TWO JE FI NAN SE:) Ob słu gu je -
my wo je wódz twa: ma ło pol skie,
pod kar pac kie, świę to krzy skie,
ślą skie, opol skie, dol no ślą skie.
Jeź dzi my do: HO LAN DII, NIE -
MIEC, BEL GII, POL SKI. Wię cej

o nas: no we kom for to we sa -
mo cho dy, du ża prze strzeń
ba ga żo wa, w wy bra nie dni
brak li mi tu na ba gaż, bez
prze sia dek, z ad re su na ad -
res, za wo do wi kie row cy, CO -
DZIEN NIE do Pol ski -CO -
DZIEN NIE do Ho lan dii:) Za -
dzwoń do NAS:)
+48 729 248 162 lub wejdź
na www.bu sy do ho lan dii.org. 

Trans port – ofe ru ję:
Prze wóz osób i pa czek: NIEM -
CY, HO LAN DIA, BEL GIA, LUK -
SEM BURG – Ra fTrans Choj ni -
ce. RA FTRANS Choj ni ce ofe -
ru je pań stwu li cen cjo no wa -
ne: – Prze wo zy osób i pa czek
do Nie miec; – Prze wo zy osób
i pa czek do Ho lan dii; – Prze -
wo zy osób i pa czek do Bel gii;
– Prze wo zy osób i pa czek
do Luk sem bur ga; – Prze wo -
zy osób i pa czek do Pol ski;
– Prze wo zy pra cow ni cze >
gru po we i in dy wi du al ne;
– Prze wo zy tu ry stycz ne >
oka zjo nal ne; WY JAZ DY POL -
SKA -> NIEM CY PÓŁ NOC NE,
HO LAN DIA, BEL GIA: w nie -
dzie le (ra no), po nie dział ki
(po po łu dniu), śro da (ra no)
i czwart ki (po po łu dniu); WY -
JAZ DY POL SKA -> PO ŁU -
DNIO WE NIEM CY, LUK SEM -
BURG: w nie dzie le (ra no)
i śro dy (ra no); PO WRO TY
NIEM CY PÓŁ NOC NE, HO LAN -
DIA, BEL GIA -> Pol ska: w po -
nie dział ki (ra no), wtor ki
(po po łu dniu), czwart ki (ra no)
i piąt ki (po po łu dniu); PO -
WRO TY PO ŁU DNIO WE NIEM -
CY, LUK SEM BURG -> POL -
SKA: w po nie dział ki (ra no)
i czwart ki (ra no); Ob słu gu je -
my wo je wódz twa: – po mor -
skie – za chod nio -po mor skie
– część wo je wódz twa Ku jaw -
sko -Po mor skie go – część
wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go – Lu bu skie. Z ad re su
pod ad res bez piecz nie
i na czas. Peł na ofer ta na na -
szej stro nie in ter ne to wej:
www.ra ftran schoj ni ce.pl. ZA -
PRA SZA MY!!! KON TAKT: e -
-ma il: ra ftran schoj ni -
c e @ p o c z  t a . o n e t . p l ,
gg: 28050267, tel. kom.:

+48660580120, www.ra ftran -
schoj ni ce.pl, www.prze woz do -
nie miec.pl, Ad res: 89-600 Choj -
ni ce, ul. An go wic ka 53.

Usłu gi – re mon ty: Scho dy
drew nia ne – FA BER Prze my -
sław Ja nia. Dzia ła my na te re -
nie Pol ski, Bel gii i Ho lan dii.
Ofe ru je my scho dy sa mo no śne
lub na be ton. Z drew na bu ko -
we go, dę bo we go lub je sio no -
we go. Wy ko na my pro jekt wraz
z wy ce ną. Każ dy pro jekt scho -
dów oma wia my z klien tem in -
dy wi du al nie. Ce ny scho dów
usta la my po do kład nym po -
mia rze i omó wie niu tech nicz -
nej spe cy fi ka cji. War tość wa ha
się w za leż no ści od wy so ko ści,
sze ro ko ści, ilo ści za bie gów
i ma te ria łu. Od po wie my
na wszyst kie Pań stwa py ta nia
zwią za ne z wy ko na niem lub
od no wie niem scho dów. Ist nie -
je rów nież moż li wość wy ko na -
nia in nych usług sto lar skich.
Kon takt: e -ma il: in fo.sto lar -
nia@gma il.com, tel.
kom.: 0048 508 745 876.

Me ble – ku pię/sprze dam:
Je śli po trze bu jesz me bli do sa -
lo nu, sy pial ni, ja dal ni, do przed -
po ko ju, a mo że dla dziec ka to
tra fi łeś pod do bry ad res. Na sza
fir ma ofe ru je sze ro ki wy bór me -
bli od Pol skich pro du cen tów,
któ re w cią gu dwóch ty go dni
do star czy my pro sto do Cie bie
do do mu, bez po no sze nia do -
dat ko wych kosz tów. Chciał byś
coś zmie nić w ofe ro wa nych
przez nas ze sta wach, nie ma
pro ble mu. Na za ku pio ne me ble
udzie la my 2-let niej gwa ran cji.
Wy sta wia my rów nież fak tu ry
vat. Masz ja kieś py ta nia? Mo -
żesz do nas za dzwo nić, lub na -
pi sać. Meu be lvo orie de re en Ma -
rek To ma sik, in fo@meu be lvo -
o r i e  d e  r e  e n . n l ,
+31 683162004. Ob słu gu je my
ca łą Ho lan dię, Bel gię, Lu xem -
burg oraz część Nie miec.

Trans port – ofe ru ję: Fir ma
Ju pi ter Trans port ofe ru je Pań -
stwu prze pro wadz ki, prze wóz
rze czy z Pol ski do Ho lan dii,
z Ho lan dii do Pol ski jak i na te -
re nie ca łej Eu ro py! Ob szar na -
szej dzia łal no ści obej mu je ta -
kie mia sta jak Am ster dam,
Utrecht, Til burg, Ein dho ven,
Bre da, Rot ter dam, Ha ga, Ha ar -
lem, Gro nin gen, Em men, Ijs sel,
Apel do orn oraz in ne miej sco -
wo ści, mia stecz ka i wsie po ło -
żo ne na te re nie Ho lan dii. Od -
bie ra my ła du nek z każ dej miej -
sco wo ści w Pol sce i za gra ni cą.
www.ju pi  ter - trans por t .pl ,
w w w. t r a n s  p o r t  - c h l o d  n i  -
czy.com.pl, Tel. +48 696-126-
142. Tel., +48 506-525-960.
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Wi tam,
Spra wa do ty czy mo je go mę -

ża. Do pra cy w Ho lan dii wy jeż -
dża już od kil ku lat. Ale za wsze
są to kon trak ty kil ku mie sięcz -
ne. Do tych czas for mal no ści
zwią za ne z ubez pie cze niem
zdro wot nym by ły za ła twia ne
przez pra co daw ców. Ale gdy
pod jął pra cę w ostat niej fir mie,
te for mal no ści za ła twiał już on.
Pod pi sał umo wę z przed sta wi -
cie lem in nej fir my ubez pie cze -
nio wej. Pra co wał tam kil ka mie -
się cy aż do dnia 16.01.2016

ro ku. Nie ste ty nie do pil no wał
te go, aby zgło sić ko niec pra cy
do przed sta wi cie la ubez pie -
cze nio we go. I już od lu te -
go 2016 ro ku za czę ły przy cho -
dzić we zwa nia, ale od fir my
win dy ka cyj nej z na li czo ny mi
od set ka mi do za pła ty za nie -
opła co ne skład ki: za paź dzier -
nik 2015 ro ku – 99,95 eu ro,
za sty czeń 2016 ro ku
– 109, 95 eu ro i plus od set ki
to ra zem 258,41 eu ro. Tą za le -
głość ure gu lo wa łam, ale
w krót kim cza sie przy szło ko -
lej ne we zwa nie za gru -
dzień 2015 ro ku z od set ka -

mi 148,38 eu ro. Mąż
od 17.01.2016 ro ku prze by wa
w kra ju i nie pra cu je, bo ma
pro ble my zdro wot ne. Na pi sa -
łam pi smo do pierw szej ubez -
pie czal ni w imie niu mę ża
z oświad cze niem, że re zy gnu ję
z ubez pie cze nia zdro wot ne go
od 01.02.2015 ro ku i aby
z tym dniem nie na li cza no
skła dek. Chcę za py tać czy je go
re zy gna cja z ubez pie cze nia zo -
sta nie roz pa trzo na po zy tyw -
nie? A je śli tak, to od kie dy: czy
od lu te go, czy od dnia wpły nię -
cia pi sma? Czy przy roz li cze niu
po dat ko wym mam przed sta -

wić te wpła ty do wglą du? Ja kie
moż na mieć pro ble my, je śli nie
wpła ci my tych pie nię dzy, bo
ma my te raz du że pro ble my fi -
nan so we.

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Wpła ty za ubez pie cze nie
zdro wot ne nie ma ją związ ku
z roz li cze niem po dat ku, dla te go
nie trze ba ich wy ka zy wać w roz -
li cze niu. Teo re tycz nie od mo -
men tu za koń cze nia pra cy mę ża
w Ho lan dii i wy jaz du do Pol ski,
nie po sia dał on już obo wiąz ku
ubez pie cze nia na te re nie Ho -
lan dii, dla te go Pa ni re zy gna cja
po win na zo stać roz pa trzo na po -
zy tyw nie od mo men tu wy jaz du
do Pol ski.

Wi tam,
Pra cu ję w Ho lan dii. Chcia ła -

bym się roz li czyć za rok 2015,

lecz od księ go we go usły sza łam,
że po trze bu ję za świad cze nie
o do cho dach w Pol sce. Je stem
za mel do wa na w Niem czech. Czy
mu szę ta kie za świad cze nie po -
sia dać? W Pol sce nie mia łam
żad nych do cho dów. Mo je na -
stęp ne py ta nie: do kie dy ta kie za -
świad cze nia moż na skła dać i czy
trze ba oso bi ście? Po nie waż mój
naj bliż szy zjazd do Pol ski bę dzie
do pie ro w lip cu. Wy peł nia jąc
przez in ter net Pit 0 mu szę zgło -
sić swo je do cho dy w Ho lan dii
sko ro chcę w Ho lan dii się roz li -
czać, a nie w Pol sce? Pro szę bar -
dzo o po moc.

Z gó ry dzię ku je

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Roz li cza jąc się z ho len der -
skim urzę dem skar bo wym, ko -
niecz ne jest za ła twie nie za -
świad cze nia o do cho dach z kra -
ju za miesz ka nia. Trud no po wie -
dzieć, jak urząd ho len der ski po -
trak tu je Pa nią w kwe stii „za -
miesz ka nia” – czy weź mie
pod uwa gę Niem cy czy Pol skę.

Do cho dy z Ho lan dii wy ka zu je się
w roz li cze niu do pol skie go urzę -
du skar bo we go na PIT -36. Za le -
ca my kon takt bez po śred nio
z wła ści wym urzę dem skar bo -
wym i do py ta nie o kwe stię po -
bra nia za świad cze nia o do cho -
dach przez oso by trze cie.

Dzień do bry,
Je stem w 27 ty go dniu cią ży

i do tej po ry pra co wa łam po 9 go -
dzin, ale od ja kichś dwóch ty go -
dni cho dzę do pra cy po 6 go dzin
ze wzglę du na pra cę fi zycz ną,
któ rą wy ko nu ję na pa kow ni. Co -
raz cię żej mi zno sić wa run ki pra -
cy. Czy mo gę zgło sić się do UWV,
że je stem nie zdol na do pra cy?

Po zdra wiam

(da ne oso bo we i ad res e -ma il
do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Mo że Pa ni zgło sić cho ro bo we,
ale do pra co daw cy.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

l  l  l

l  l  l

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

Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.

l  l  l
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Mło da, ślicz na se kre tar ka
w pierw szym dniu pra cy stoi
nad nisz czar ką do ku men tów
z lek ko nie pew ną mi ną. Ocza -
ro wa ny ko le ga z pra cy po sta -
na wia wy ba wić dziew czy nę
z opre sji.

– Mo gę ci w czymś po móc?
– Po każ mi jak to dzia ła.
Chło pak bie rze z jej rąk do ku -

men ty i wkła da do nisz czar ki.
– Bar dzo ci dzię ku ję! A któ rę -

dy wy cho dzą ko pie?

W par ku na ła wecz ce sie dzi
mło da pa ra. Po chwi li do sia da
się do nich dzia dek. Dziew -
czy na mó wi do chło pa ka:

– Bo li mi no sek. Chło pak po -
ca ło wał ją.

Dziew czy na mó wi:
– Już nie bo li.
Po chwi li:
– Bo li mnie czół ko.
Chło pak po ca ło wał ją w czo ło.
Dziew czy na:
– Już nie bo li.
Dzia dek z nie do wie rza niem

się py ta mło de go czło wie ka:
– A czy he mo ro idy też pan le -

czy

Przy cho dzi ma ma Ja sia
do biu ra po śred nic twa pra cy,
że by sy no wi ro bo tę ja ką za ła -
twić:

– Pa ni, nie by ło by dla Ja sia ja -
kieś ro bo ty, bo pi je chło pak i pi -
je....

– A co Ja siu po tra fi?

– No mu ro wać umie, pod sta -
wów kę skoń czył...

– A to ma my: mu rarz, 4000
na rę kę...

– Pa ni ko cha na! Toć prze cież
Ja siu ca ły czas bę dzie cho dził pi -
ja ny, jak ty le pie nię dzy za ro bi...
A za mniej coś nie ma?

– No jest jesz cze – po moc nik
mu ra rza, 3000 na rę kę....

– No ale 3000? To prze cież
bę dzie pił i pił... A tak za 600-
700 zło tych to coś by się nie zna -
la zło?

– 600-700... Hmmm... To by
Ja sio mu siał stu dia skoń czyć..

Ja siu za koń czył szko łę
śred nią z naj lep szy mi wy ni ka -
mi i je mu przy padł za szczyt
prze mó wie nia pod czas roz -
da nia świa dectw. Sta nął
na po de ście i za czy na:

– Chciał bym bar dzo po -
dzię ko wać mo jej ko cha nej
ma mie za ten wspa nia ły
wpływ, ja ki na mnie mia ła.
Za to że za wsze by ła
przy mnie, ca ły czas mo głem
na nią li czyć i że po ma ga ła
mi kie dy tyl ko tej po mo cy
po trze bo wa łem. Ko cham ją
nad ży cie i nie wiem, kim
bym był gdy by nie ona....

Na gle Ja sio stęk nął, za trzy -
mał się i za czął z trud no ścią li te -
ro wać sło wo. Jed nak prze rwał
na chwil kę i w koń cu prze mó wił:

– Prze pra szam bar dzo
za prze rwę, ale pi smo mo jej ma -
my jest ta kie nie wy raź ne!

Sie dzą dwaj ko le sie przy pi -
wie. Po trze ciej ko lej ce je den
za uwa ża:

– Coś masz sta ry nie tę gą mi -
nę...

– Aż w mor dę... Wczo raj wie -
czo rem wró ci łem do cha ty, a ko -
szu la ca ła w szmin ce...

– Żon ka ci pew nie żyć nie da -
je?

– A że byś wie dział – ma ru dzi
wciąż: „kup mi ta ka szmin kę,
kup...”

– Pa ni syn nie po wi nien
cho dzić na lek cje gry
na skrzyp cach. On nie ma
za grosz słu chu – mó wi na -
uczy ciel ka.

Na to ma ma:

– On nie ma słu chać, on ma
grać!

Przy cho dzi ko bie ta do ap te -
ki:

– Ma cie ja kiś na praw dę sku -
tecz ny śro dek na od chu dza nie?

– Tak. Pla stry.
– A gdzie się je przy kle ja?
– Na usta.

Do ga bi ne tu kie row nicz ki
w sa lo nie ko sme tycz nym
wpa da fa cet:

– Co to ma zna czyć! Za pła ci -
łem za dwie go dzi ny so la rium,
a wy pro szo no mnie po pięt na stu
mi nu tach!

– Pro szę się uspo ko ić.
W in struk cji ja sno jest na pi -
sa ne, że w ka bi nie moż -
na prze by wać mak si -
mum 15 mi nut.

– Nie in te re su je mnie, co
jest na pi sa ne w in struk cji!
Ja ju tro znad mo rza wra -
cam!

Ko wal ski miał w blo ku
zbi rów, co to mu ni gdy
przejść obok spo koj nie nie
da wa ły. W naj lep szym ra zie
się na słu chał mię sa, w naj -
gor szym ra zie obe rwał.
Za któ rymś ra zem nie wy -
trzy mał i zwró cił się do zna -
jo me go. A on na to:

– Słu chaj, sta ry. Masz po stu -
rę. Ty się za pisz na ka ra te i zo ba -
czysz, za trzy mie sią ce ża den ci
nie pod sko czy. A pó ki co ich uni -
kaj.

Ko wal ski zro bił jak mu
zna jo my ra dził, przez trzy
mie sią ce uni kał dra bów
i cho dził na ka ra te. W koń -
cu któ re goś dnia stwier dził,
że te raz już się z ni mi roz -
pra wi, i po szedł na spo tka -
nie z ni mi.

Na za jutrz zna jo my wi dzi Ko -
wal skie go ca łe go po obi ja ne go.

– Sta ry, co ci się sta ło?
– Zno wu te dra nie z mo je go

blo ku.
– No ale ka ra te...
– Tak, ale to na nic. Za ata ko -

wa li mnie, za nim zdą ży łem za ło -
żyć ki mo no.

– Dla cze go się smu cisz?
– Bo bę dę oj cem...

– Ale to jest po wód do ra do -
ści!

– Ni by tak, ale nie wiem jak
po wie dzieć o tym żo nie.

Ja siu do ta ty: 
– Oj cze, czy dzi siaj wraz z cór -

ką twą a mo ją sio strą, je dzie my
do bab ci Gan dzi?

Za du mał się oj ciec i od rzekł:
– A któ rą to bab cię na zy wasz

Bab cią Gan dzią?
I od po wie dział mu ju nior:
– No bab cię Ma ry się...

Pe wien gi ne ko log po sta no -
wił rzu cić pra cę. Za sta no wił
się, co in ne go po tra fi ro bić.
Uznał, iż po sia da kwa li fi ka cje
me cha ni ka sa mo cho do we go.
Po szedł do zna jo me go warsz -
ta tu, do Sze fa z proś bą o przy -
ję cie do pra cy. Szef mu mó wi:

– Jak zda Pan eg za min i po -
praw nie roz bie rze i zmon tu je sil -
nik to do sta nie Pan pra cę.

Szef we zwał Pa na Ka zia (swe -
go pra cow ni ka) i rze cze:

– Ka ziu, weź Pa na Dok to ra
na warsz tat, niech roz mon tu je
sil nik od te go Fia ta i po tem go
zmon tu je. Za po praw ne roz ło że -
nie sil ni ka dasz Pa nu Dok to ro -
wi 50 pkt., a za zło że nie dru -
gie 50 pkt. Po eg za mi nie zde cy -
du je my, czy Pan Dok tor się
nada.

I tak zro bi li. Po go dzin ce,
do biu ra sze fa wra ca pan Ka zio
i mel du je:

– Sze fie, Pan Dok tor na eg za -
mi nie uzy skał 150 pkt.

– Jak to? – wy krzyk nął Szef,
prze cież mo głeś przy znać 50
pkt. za roz ło że nie i 50 pkt. za zło -
że nie – ra zem 100 pkt.?

– Tak, Sze fie, da łem mu 50
za roz ło że nie, 50 za zło że nie
i do dat ko we 50 pkt. za to, że
Pan Dok tor wszyst ko to zro bił
przez ru rę wy de cho wą.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

IZBA KUL TU RY
NIE WOL NO ODEJŚĆ

od ro dzin nej cha ty
od izby wspo mnień
od pie śni pa stusz ka

TU BO WIEM
TWIER DZĄ PRAW DY PO ZO STA JE
ca ły czas do bra
ludz ki czas mi ło ści
WSPÓŁ CZE ŚNIE DLA NAS
I DLA PO TOM NO ŚĆI

NIE ZO STA WIA MY PIE ŚNI
NA PUST KO WIU...
BRA KU TRA DY CJI
SZAN TA ŻU KUL TU RY
pieśń by ła za wsze

pierw szym go ściem w do nu
by ła KRÓ LO WĄ

naj pierw szych war to ści
WSPÓŁ CZE ŚNIE DLA NAS
I DLA PO TOM NO ŚCI

#####################

LAUR KA WI GI LIJ NA
Zi ma gwiazd ką się ście le
Na ser cu lżej, we se lej
Spo ty ka ją się ra zem w ko lę dzie
P r z y j a c i e l e
Nio są pięk ne pre zę ty:
do broć, życz li wość, przy jaźń
w tym dniu „los uśmiech nię ty”
Ni ko go nie omi ja
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i
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