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Od jakiegoś czasu docierają
do nas informacje, że coraz
częściej nasi rodacy spotykają się z zatrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych,
a czasami nawet urząd karze
zwrócić całość pobieranego
zasiłku, ponieważ beneficjent nie spełniał wymagań,
jakie obowiązują podczas
wypłaty świadczenia.
Jak już Państwa informowaliśmy wiele miesięcy temu, każdy,
kto stara się o zasiłek dla bezrobotnych, musi:
– przesyłać/dostarczać osobiście potwierdzenia poszukiwania pracy,
– dostarczać co miesiąc informacje o dochodzie,
– regularnie odpowiadać
na wszelką korespondencję
urzędu,
– stawiać się na każde wezwanie urzędu,
– informować UWV o zmianach: podjęciu pracy, zmianie
adresu, urlopie, itd.
Podczas rozmowy z urzędnikiem UWV dowiedzieliśmy się,

że najczęstszą przyczyną zatrzymania zasiłku jest właśnie nieodesłanie w terminie formularza
o dochodach. Urząd interpretuje
to jako brak współpracy ze strony bezrobotnego i zawiesza zasiłek dla bezrobotnych. Te osoby,
które nie dostarczają regularnie
potwierdzenia szukania pracy,
mogą liczyć na karę w formie
pomniejszenia zasiłku w wysokości od 5 do 25 procent. Poza tym brak współpracy z urzędem to pewność, że bezrobotny
będzie wzywany na spotkania
kontrolne częściej, niż osoby,
które w terminie wywiązują się
ze swoich obowiązków. Urzędnicy UWV coraz dokładniej sprawdzają czy osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych spełniają
wszystkie warunki, aby zgodnie
z prawem otrzymywać zasiłek
oraz czy współpracują z urzędem, by jak najszybciej wrócić
do pracy.
Sprawdziliśmy czy osoby starające się o zasiłek dla bezrobotnych wiedzą, jakie mają obowiązki – wybraliśmy się do urzęDOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Fala zatrzymanych zasiłków

dla bezrobotnych
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

du UWV w celu rozmowy z osobami wnioskującymi o zasiłek,
jak i tymi, które właśnie wyszły
ze spotkań kontrolnych.
Pierwszą osobą, która zgodziła się z nami porozmawiać, była
Pani Katarzyna*. Odwiedziła
Reklama

ona urząd UWV w celu złożenia
wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Zapytaliśmy ją czy wie, jakie ma obowiązki podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Pani Katarzyna z rozbrajającą szczerością przyznała, że
nie wie i nie musi wiedzieć, bo
do urzędu chodzi z księgową i to
ona wszystko załatwi. Zapłaciła
księgowej za udostepnienie adresu i to księgowa, a nie ona, odpowiadać będzie na korespondencję z urzędu. Zapytałam Panią Katarzynę, co to znaczy udostępnienie adresu – czy księgowa pozwoliła jej u siebie zamieszkać? Pani Katarzyna stwierdziła, że oznacza to, że
korespondencja będzie mogła
przychodzić prosto do księgowej.
Kolejnym moim pytaniem było
czy księgowa przekazała jej informację, że aby mieć prawo
do zasiłku dla bezrobotnych, beneficjent musi przebywać na terenie Holandii minimum 4 tygodnie? Pani Katarzyna była bardzo zaskoczona. Nie wiedziała
też, że powinna szukać pracy
i przekazywać do urzędu informacje z jakimi potencjalnymi
pracodawcami się kontaktowała. Nie słyszała też o formularzu
o dochodach, który powinna co

miesiąc wypełnić i podpisać. Nasuwa się pytanie: kto wypełni
formularze i je podpisze, skoro
Pani Katarzyna nic o nich nie
wie?
Kolejną spotkaną przeze
mnie osobą był Pan Lucjan, który wzburzony wychodził z urzędu
w Tilburgu wraz ze swoim tłumaczem. Zapytałam go, co się
stało. Pan Lucjan składał wniosek o zasiłek 3 miesiące temu.
Pomagała mu w tym Pani Natalia – pracownica biura pośrednictwa pracy, w którym wcześniej pracował. Teraz ta kobieta
nie odbiera już telefonów. Powiedziała mu, że wystarczy zapłacić za usługę 300 euro i ona
wszystkim się zajmie. Podała
adres starego pracodawcy Pana Lucjana jako adres korespondencyjny. Teraz okazało
się, że wezwano Pana Lucjana na spotkanie z urzędnikiem,
który dokładnie wypytał go o to
czy przebywał cały czas pod adresem, który podał we wniosku.
Pan Lucjan przytaknął, na co
urzędnik przedstawił mu dokument, w którym jego stary pracodawca podał datę wyjazdu
Pana Lucjana do Polski oraz zaprzeczył, że Pan Lucjan mieszkał ‹ ‹ ‹
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‹ ‹ ‹ pod podanym adresem. Okazało się, że oprócz Pana Lucjana w takiej samej sytuacji jest jeszcze długa lista osób.
UWV zorientowało się, że
pod jednym adresem i w jednym czasie nie może mieszkać
aż tyle osób o różnych nazwiskach. Przeprowadzono kontrolę, a teraz sukcesywnie wzywane będą na rozmowy kolejne
osoby, które podały ten sam adres. Urzędnik wypytywał o przesłane reakcje na pracę i dokumenty o dochodach. Pytał też,
dlaczego podpisy na dokumentach różnią się od tego, który
klient złożył przed chwilą. Pan
Lucjan był zaskoczony. Nic nie
wiedział o tym, że jakiekolwiek
dokumenty były wysyłane w jego imieniu. Teraz musi czekać
na decyzję urzędnika. Grozi mu
zwrot całości pobranego zasiłku
i kara do 150 procent otrzymanego świadczenia. Pan Lucjan
był załamany. Opowiadał nam,
że czuje się bardzo oszukany.
Nikt mu nie wytłumaczył, jakie
ma obowiązki względem UWV.
Obiecano mu kompleksową poReklama

moc, a teraz nie ma kontaktu
z osobą, za której pomoc dużo
zapłacił.
Okazuje się, że działalność
prowadzona przez wspomnianą
wcześniej Panią Natalię, wcale
nie jest odosobnionym przypadkiem. Pani Maria, którą poznaliśmy w UWV, opowiadała nam
o Pani Agnieszce, która działała
w podobny sposób. Pomogła
wielu ludziom wyłudzić pieniądze z UWV podając do urzędu, że
przebywają u niej w domu, aż
w końcu urzędnicy wraz z policją
wyprowadzili ją w kajdankach ze
sklepu, w którym pracowała. Pani Maria już wie, że pobieranie
zasiłku z UWV to nie żarty. Choć
nie zna języka, to zawnioskowała
o zasiłek dla bezrobotnych. Pomogła jej w tym profesjonalna firma, która ma kilka biur
w Holandii oraz w Polsce. Pani
Maria mówi, że zmądrzała już
i tak ważne sprawy woli załatwiać osobiście, spotykając się
z pracownikiem biura w siedzibie
firmy, a nie w samochodzie albo
pod urzędem. Przy pierwszym
spotkaniu od razu otrzymała
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ulotkę, gdzie dokładnie było napisane czego UWV od niej oczekuje w czasie, kiedy wypłacany
jest zasiłek. Pani Maria chce wiedzieć, gdzie w razie kłopotów ma
się zgłosić. Wybierając biuro, które od kilku lat prowadzi swoją
działalność, jest pewna, że trafiła
w dobre ręce. Poza tym ceni sobie to, że w jednym miejscu załatwia wszystkie sprawy – od zasiłku po rozliczenie podatkowe.
Drogi Czytelniku! Mimo niezbyt pozytywnych informacji zawartych w tym artykule zachęcamy Cię do tego, abyś w razie
utraty pracy złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli teraz ciężko pracujesz i płacisz
składki, to dlaczego miałbyś nie
skorzystać ze swoich praw? Pamiętaj jednak o tym, że jeśli nie
znasz języka, nie znasz prawa
– nie ryzykuj. Znajdź firmę, która
istnieje na rynku wiele lat, ma
stacjonarne biuro oraz doświadczonych pracowników.
* Zbieżność wszystkich imion
w artykule jest przypadkowa.
@JAGODA
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Pracownik ogólnobudowlany. Poszukujemy 2 osób

Telemonter- praca w Niemczech. Praca na stałe w zasię-

z VCA/SCC. OD ZARAZ. Praca
w okolicach Maasticht jako pomocnik budowlany na dłuższy
okres! Oferujemy: min. 11Euro
netto /h pracy, darmowe zakwaterowanie (pokój jednoosobowy)
i ubezpieczanie, co tygodniowe
wynagrodzenie. Wymagania:
dobra znajomość j. niemieckiego, VCA lub SCC, własny transport. Osoby zainteresowane prosze o kontakt +48864711471
lub cv@ch-24.com.

gu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś się
już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Niemczech. Kogo szukamy? Telemonter (centra handlowe- montaż elektroinstalacji czyli kładzenie tras kablowych, montaż ka-
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bli telekomunikacyjnych). Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenie jako telemonter,
znajomości języka niemieckiego- poziom A2, prawo jazdy. Co
oferujemy dla Kandydata?
stawka 13,00euro brutto za godzinę pracy, zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, zakwaterowanie około 400 euro
miesięcznie, dofinansowanie
dojazdów do pracy powyżej 15 km. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowa-

nych powyższą ofertą pracy
spełniających w/w kryteria. Cv
z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu
doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać Telemonter- Niemcy). Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Kucharz. Szukamy doświadczonych kucharzy/kucharek komunikujących się w języku holenderskim-angielskim. Oferujemy prace w regionie Raamsdonksveer. Zainteresowanych
proszę o przeslanie cv w języku
holenderskim lub angielskim.
na email; ewa@uitzendbureaubrabant.nl.

Monter chłodni i urządzeń
chłodniczych- praca w Niemczech. Praca na stałe w zasię-

gu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj
i zgłoś się już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla
kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów
w Niemczech. Kogo szukamy? Monter chłodni i urządzeń chłodniczych (montaż
urządzeń chłodniczych, montaż rurociągów, uruchamianie, serwis i konserwacja
maszyn). Czego wymagamy
od Kandydata? doświadczenie, znajomości języka niemieckiego- poziom A2, prawo jazdy + własny samochód. Co oferujemy dla Kandydata? stawka 13,00 euro
brutto za godzinę pracy, zatrudnienie na niemieckiej
umowie o pracę, zakwaterowanie około 400 euro miesięcznie, dofinansowanie dojazdów do pracy powyżej 15km. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu doświadczenia,
oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego prosimy
przesłać na adres mailowy:
pra ca@kla ver te am.com
(w tytule maila prosimy wpisać Monter chłodnii urządzeń chłodniczych Niemcy).
Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Klaver Sp. z o.
o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00
– 17: 00.
Operator wózka wysokiego składu (boczny)

– Praca w Holandii. Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje osób na stanowisko
operator wózka wysokiego
składu (boczny): Reach
Truck. PRACA W HOLANDII.
Wymagania: doświadczenie
jako operator reach truckawarunek konieczny, certyfikat na wózki widłowe, dobra

znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie, prawo jazdy
mile widziane, zaświadczenie
o niekaralności, referencje
od poprzednich pracodawców,
motywacja do pracy, cv w języku angielskim. Oferujemy: zarobki od 9,84 euro brutto/godzina, praca na magazynie ze
sprzętem elektronicznym (laptopy, tablety, smartfony, iPhony
najbardziej znanych marek),
praca w systemie zmianowym,
zatrudnienie na warunkach holenderskich, zakwaterowanie
w domach jednorodzinnych dla
osób bez prywatnego mieszkania, szkolenie EPT bezpośrednio
po przyjeździe do Holandii
(w przypadku pozytywnego
ukończenia egzaminu, oraz deklaracji pracy przez 6 miesięcy
kwota za szkolenie zostaje pokryta przez pracodawcę). Praca
na wysokości do 12 metrów!
Osoby zainteresowane ofertą
pracy spełniające w/w kryteria
prosimy o wysłanie na adres
mailowy biura dokładnych
i szczegółowych informacji
o przebiegu dotychczasowego
doświadczenia dotyczącego
w/w stanowiska: praca@klaverteam.com (mail z dopiskiem:
Reach Truck), lub o kontakt telefoniczny z biurem 570901913.
Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami.
www.klaverteam.com – aktualne oferty pracy! Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00.
Murarz budowlany, klinkier. Wymagania: doświadcze-

nie na w/w stanowisku, klinkier,
komunikatywny język obcy, własny transport mile widziany, SoFi mile widziane, mile widziane
VCA lub SCC018. Warunki: stałe
zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 1113e netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie.
Osoby chętne prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub
pod
numerem
telefonu
+48 864711471.
ELEKTRYK – Atrakcyjna oferta pracy w Belgii. Dobrze
płatna praca w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap ofertę pracy
już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Belgii. Kogo szukamy? Elektryków. Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako elektryk,
umiejętności montażu szaf kablowych, umiejętności czytania
planów technicznych, certyfikatów i uprawnień jako elektryk,
znajomości języka angielskie-

Nasza Holandia
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go- bardzo dobra (znajomość języka jest weryfikowana na podstawie rozmowy). Co oferujemy
dla
Kandydata?
stawkę
od 13- 14 euro brutto za godzinę (w zależności od doświadczenia), wynagrodzenie tygodniowe, minimum 38 godzin pracy
tygodniowo, możliwość nadgodzin, kontrakt na minimum 6
miesięcy, zakwaterowanie- pokoje jednoosobowe 425 euro
miesięcznie, pokój dwuosobowy 300 euro miesięcznie
od osoby, odległość od miejsca
zakwaterowania do miejsca
pracy- 20 km, pracę w pełnym
wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe. UWAGA!!! Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 3 dni testowych dla Kandydata!!! Jak
aplikować na ofertę? Czekamy
na cv od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych
ofert pracy spełniających
w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia,
oraz poziomu znajomości jezyka obcego prosimy przesłać
na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila
prosimy wpisać- Elektryk- Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień.
Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

szlifowania, montażu rur, umiejętności montażu instalacji
grzewczej, kolektorów, prawo
jazdy kat. B- warunek konieczny, znajomości języka angielskiego lub holenderskiego lub
francuskiego- dobra. Co oferujemy dla Kandydata? stawka
od 12,41- 14,27 euro brutto
za godzinę, zwrot kosztów dojazdu do pracy, dodatki, nadgodziny, zakwaterowanie firmowe
(do 300 euro miesięcznie), pracę w pełnym wymiarze godzin
z możliwością pracy na stałe.
Pamiętaj!!! Duża ilość godzin
= atrakcyjne zarobki. Jak
aplikować na ofertę? Czekamy na cv od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka obcego
prosimy przesłać na adres
mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać Pomocnik hydraulika-Belgia). Prosimy
również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Klaver Sp. z o.
o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.
Operator maszyn produkcyjnych: Opis: praca

Brygadzista/foreman Monter rusztowań. Wymagania:

VCA lub SCC018 mile widziane,
doświadczenie na w/w stanowisku, umiejętność czytania rys.
technicznego, bardzo dobra
znajomość j. obcego (angielski,
niemiecki lub holenderski), własny transport mile widziany, SoFi mile widziane. Warunki: stałe
zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 1517e netto/40h, zakwaterowanie, ubezpieczenie pełne. Osoby
chętne prosimy o kontakt email
cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.
POMOCNIK HYDRAULIKA
– PRACA W BELGII. Dobrze

płatna praca w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap ofertę pracy
już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Belgii. Kogo szukamy? Pomocnik hydraulika (głównie w nowych domach). Czego wymagamy
od Kandydata? doświadczenia
w montażu sanitariatów, umiejętności kucia ścian pod rury,
ogólnego doświadczenia w hydraulice, umiejętności cięcia,

przy linii produkcyjnej, obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, uzupełnianie
komponentów w trakcie produkcji, odbiór komponentów
z maszyn produkcyjnych, zapewnienie ciągłości pracy
maszyn, usuwanie drobnych
awarii, układanie produktów
na paletach, prace pomocnicze. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, wykształcenie techniczne, preferowane mechaniczne, mile widziana znajomość technologii produkcji,
mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
oraz w obsłudze maszyn, samodzielność w działaniu
oraz aktywne rozwiązywanie
problemów, umiejętność
pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność,
punktualność, dyspozycyjność do wyjazdu za granicę
na min. 12 tygodni. Oferujemy:
stawka
godzinowa 10,48 euro, wynagrodzenie w każdym tygodniu, zakwaterowanie służbowe oraz
ubezpieczenie,
dojazd
do pracy samochodem służbowym z możliwością użytkowania do celów prywatnych, zdobycie doświadczenia. Kontakt: Opole, ul. 1 Maja 7/1. Tel. 77 541 70 22.

Rzeszów, ul. Rynek 16/7 (I piętro). Tel. 17 784 48 01. WhatsApp 503980926, E-mail: oferty@worktoday.pl; www.worktoday.pl; WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.
SPOŻYWPRODUKCJA
CZA. Poszukujemy kandyda-

tów do pracy jako: PRODUKCJA
SPOŻYWCZA. Miejscowość:
Best, Oss, Venlo – Holandia. Zakres obowiązków: Sortowanie
Reklama

i pakowanie owoców, warzyw,
produkcja wyrobów mięsnych,
słodyczy. Wymagania: Brak
przeciwskazań zdrowotnych
do pracy z żywnością. Status
osoby niekaranej w Polsce. Zapewniamy: Holenderską umowę o pracę, Zakwaterowanie,
Ubezpieczenie zdrowotne, Dojazd do pracy na terenie Holandii, Opiekę polskich koordynatorów, Pomoc przy założeniu nr
BSN/sofi, Możliwość wyjazdu
dla par, Darmowy transport
do Holandii dla osób na staw-

kach wiekowych. Dodatki służbowe rekompensujące koszty
zakwaterowania. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
swojego CV na adres e-mail: info@workforce.pl. Strona internetowa: www.workforce.pl.
Elektryk- praca w Niemczech. Praca na stałe w zasię-

gu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś się
już dziś!!! Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.

z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Elektryk (szafy sterownicze- przebudowa marketu,
wykonanie elektroinstalacji
oraz kablowanie szaf sterowniczych na podstawie rysunku,
oraz planu technicznego). Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenie. Co oferujemy dla
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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Kandydata? stawka 13,00 euro
brutto za godzinę pracy, zatrudnienie na niemieckiej umowie
o pracę, zakwaterowanie około 400 euro miesięcznie, dofinansowanie dojazdów do pracy
powyżej 15 km. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą pracy
spełniających w/w kryteria. Cv
z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu
doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać elektryk/szafy sterownicze – Niemcy). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.
Opiekunka

Holandia.

ok. 940 euro netto za 2 tygodnie pracy. Holenderska firma
poszukuje doświadczonych
Opiekunów dla osób starszych
do pracy na terenie Holandii.
Wymagania: doświadczenie
na w/w stanowisku, mile widziane referencje z poprzednich

miejsc pracy, dyplom pielęgniarstwa, miłego usposobienia, empatii, cierpliwości, zaangażowania w pracę, komunikatywny język obcy angielski/niemiecki/holenderski. Warunki:
zatrudnienie bezpośrednio z holenderskim pracodawcą (zwrot
podatku z Holandii), bezpłatne
wyżywienie i zakwaterowanie
w miejscu pracy, dojazdy
na koszt pracodawcy 75 euro
co 2 tygodnie (150 euro co miesiąc), stały kontakt z polską koordynatorką, kilkudniowe wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonego pracownika, wynagrodzenie ok. 940 euro netto
za 2 tygodnie pracy. Praca
w systemie rotacyjnym – 2 tygodnie pracy a następnie 2 tygodnie wolnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt email
cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.
Hydraulików.
PRACA
W NIEMCZECH TYLKO Z DOŚWIADCZENIEM I ZN. JĘZYKA
OBCEGO. Dobrze płatna praca
w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc
ograniczona dlatego nie czekaj
na jutro i łap ofertę pracy już
dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy
Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o nu-

merze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Hydraulików. Czego
wymagamy od Kandydata?
świadectwa ukończenia szkoły
w zawodzie, doświadczenia
w zawodzie, znajomości języka
niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania własnego samochodu, mile widziane dodatkowe kwalifikacje
i uprawnienia. Co oferujemy dla
Kandydata? stawkę od 10 -11
euro netto za godzinę pracy (pracodawca organizuje i opłaca zakwaterowanie pracownika),
stawkę od 13-14 euro netto
za godzinę pracy (pracownik
przejmuje koszty i kwestie organizacji noclegu). Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy
wpisać nazwę zawodu). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00
– 17: 00, www.klaverteam.com.

PERSONEL PORZĄDKOWY. Poszukujemy kandydatów

do pracy jako: PERSONEL PORZĄDKOWY.
Miejscowość:
Marsbergen, Oss, Best – Holandia. Zakres obowiązków: Sprzątanie hoteli, magazynów i hal
produkcyjnych. Wymagania:
Znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego na poziomie
komunikatywnym, Status osoby
niekaranej w Polsce. Zapewniamy: Holenderską umowę o pracę, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Dojazd
do pracy na terenie Holandii,
Opiekę polskich koordynatorów,
Pomoc przy założeniu nr
BSN/sofi, Możliwość wyjazdu
dla par, Darmowy transport
do Holandii dla osób na stawkach wiekowych, Dodatki służbowe rekompensujące koszty
zakwaterowania. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
swojego CV na adres e-mail: info@workforce.pl. Strona internetowa: www.workforce.pl.
Elektryków.
PRACA
W NIEMCZECH TYLKO Z DOŚWIADCZENIEM I ZN. JĘZYKA
OBCEGO. Dobrze płatna praca
w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc
ograniczona dlatego nie czekaj
na jutro i łap ofertę pracy już
dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy

Agencja Pracy Tymczasowej
Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Niemczech. Kogo szukamy? Elektryków. Czego wymagamy od Kandydata? świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie, doświadczenia w zawodzie, znajomości
języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania własnego samochodu,
mile widziane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę
od 10 -11 euro netto za godzinę
pracy (pracodawca organizuje
i opłaca zakwaterowanie pracownika), stawkę od 13-14 euro
netto za godzinę pracy (pracownik przejmuje koszty i kwestie
organizacji noclegu). Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać nazwę zawodu). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydata-

mi. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00, www.klaverteam.com.
Tynkarz Holandia. 450E
netto + zakwaterowanie. Wymagania:
doświadczenie
na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, samochód
na grupę. Warunki: stałe zatrudnienie na holenderskiej umowie
o pracę, stawka 450 euro netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie. Osoby
chętne prosimy o kontakt email
cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.

Malarzy. PRACA W NIEMCZECH TYLKO Z DOŚWIADCZENIEM I ZN. JĘZYKA OBCEGO.
Dobrze płatna praca w zasięgu
ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj na jutro
i łap ofertę pracy już dziś!!!
Kim jesteśmy? Jesteśmy
Agencja Pracy Tymczasowej
Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 13570. Dla kogo
rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Niemczech. Kogo szukamy? Malarzy (umiejętność malowania,
tapetowania i ogólnej wykoń-

Nasza Holandia
Reklama
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czeniówki)- ofer ta dostępna od marca. Czego wymagamy od Kandydata? świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie, doświadczenia w zawodzie, znajomości języka
niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania
własnego samochodu, mile
widziane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę
od 10 -11 euro netto za godzinę pracy (pracodawca organizuje i opłaca zakwaterowanie
pracownika), stawkę od 13-14
euro netto za godzinę pracy
(pracownik przejmuje koszty
i kwestie organizacji noclegu).
Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych jedną z powyższych ofert pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać nazwę zawodu).
Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00,
www.klaverteam.com.

PAKOWACZ/-KA UBRAŃ.

Poszukujemy
kandydatów
do pracy jako: PAKOWACZ/-KA
UBRAŃ. Miejscowość: Woerden
– Holandia. Zakres obowiązków: Pakowanie nowych ubrań,
metkowanie, naklejanie cen
oraz doczepianie alarmów. Wymagania: Znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego
na poziomie komunikatywnym,
Status osoby niekaranej w Polsce. Zapewniamy: Holenderską
umowę o pracę, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne,
Dojazd do pracy na terenie Holandii, Opiekę polskich koordynatorów, Pomoc przy założeniu
nr BSN/sofi, Możliwość wyjazdu dla par, Darmowy transport
do Holandii dla osób na stawkach wiekowych, Dodatki służbowe rekompensujące koszty
zakwaterowania. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres e-mail: info@workforce.pl. Strona internetowa: www.worforce.pl.
Dekarz- praca w Niemczech. Praca na stałe w zasię-

gu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś
się już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfika-

tem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy
dla jednego z klientów w Niemczech. Kogo szukamy? Dekarz/ślusarz (kładzenie blach
na dachach, cięcie, gięcie, klasyczna obróbka blachy). Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenie jako dekarz, znajomości języka niemieckiego- poziom A1, prawo jazdy. Co oferujemy dla Kandydata? stawka 11,00- 11,50 euro brutto
za godzinę pracy w zależności
od poziomu znajomości niemieckiego, zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, zakwaterowanie około 400 euro
miesięcznie, dofinansowanie
dojazdów do pracy powyżej 15 km. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą pracy
spełniających w/w kryteria. Cv
z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu
doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać Dekarz/ślusarzNiemcy). Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o.
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa,
zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Przepalacz zlomu z VCA.

Biuro pośrednictwa pracy
TRAMPER Flexwork poszukuje
pracowników z ukończonym
kursem VCA do pracy na stanowisko przepalacza złomu. Miejsce pracy: okolice Vlissingen,
Zeeland. Wymagania: doświadczenie, kurs VCA, znajomość języka angielskiego lub holenderskiego. Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie CV, kopie
certyfikatu VCA, sofi numer oraz
kopie dowodu osobistego
na adres e-mail: info@tramperflexwork.nl.
Operator koparki- praca
w Belgii. Dobrze płatna praca

w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc
ograniczona dlatego nie czekaj
i łap ofertę pracy już dziś!!! Kim
jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Belgii. Kogo szukaReklama

my? Operatorów koparki. Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako operator koparki, uprawnień do sterowania
koparką, mile widziane prawo
jazdy kat. C+E, znajomości języka angielskiego lub holenderskiego lub francuski. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę
od 13,50 euro brutto za godzinę, zwrot kosztów dojazdu
do pracy, dodatki, nadgodziny,
zakwaterowanie
firmowe
(do 300 euro miesięcznie), pracę w pełnym wymiarze godzin
z możliwością pracy na stałe.
Pamiętaj!!! Duża ilość godzin =
atrakcyjne zarobki. Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka obcego
prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com
(w tytule maila prosimy wpisać
Operator koparki-Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.

Pracownik wymiany opon
w centrum serwisowym. Opis:

Kierowca C+E. Praca
w Belgii. Dobrze płatna praca

praca w centrum serwisowym,
wymiana opon z zimowych
na letnie, sprawdzanie ciśnienia
w oponach, prace pomocnicze,
prowadzenie dokumentacji,
przed rozpoczęciem pracy jest
dwu/trzydniowe szkolenie, pozwalające zdobyć odpowiednie
kwalifikacje, po zakończeniu
szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat GRATIS. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na min. 8 tygodni, doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku będzie atutem, motywacja do pracy. Oferujemy:
stawka godzinowa 9,86 euro,
wynagrodzenie w każdym tygodniu, zakwaterowanie służbowe
oraz ubezpieczenie, dojazd
do pracy samochodem służbowym z możliwością użytkowania do celów prywatnych, zdobycie doświadczenia. Kontakt:
Opole, ul. 1 Maja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rzeszów, ul.
Rynek 16/7 (I piętro).
Tel. 17 784 48 01. WhatsApp 503980926. E-mail: oferty@worktoday.pl, www.worktoday.pl; WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.

w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc
ograniczona dlatego nie czekaj
i łap ofertę pracy już dziś!!! Kim
jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Belgii. Kogo szukamy? Kierowców kat. C+E. Czego
wymagamy od Kandydata? posiadania prawa jazdy C+E, doświadczenia, punktualności,
znajomości języka angielskiego
lub holenderskiego lub francuski, gotowości do pracy w elastycznym czasie pracy. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę
od 11,39 euro brutto za godzinę, zwrot kosztów dojazdu
do pracy, dodatki, nadgodziny,
zakwaterowanie
firmowe
(do 300 euro miesięcznie), pracę w pełnym wymiarze godzin
z możliwością pracy na stałe.
Pamiętaj!!! Duża ilość godzin
– nawet 14 dziennie = atrakcyjne zarobki. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebie-

gu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka obcego
prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com
(w tytule maila prosimy wpisać:
Kierowca kat. C+E- Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00
– 17: 00.

Układanie bukietów – Aalsmeer (NH). Opis pracy: Poszu-

kujemy osoby do pracy
przy układaniu bukietów. Po zakończonej pracy będzie możliwość podjęcia innej pracy. Liczba miejsce pracy: 5 stanowisk
pracy. Miejsce pracy: Aalsmeer.
Liczba godzin: 30-40 tygodniowo. Stawka: 8.96 euro brutto.
Mozliwosc nadgodzin: Tak. Dodatek zmianowy: Nie. Praca
na krotki i dlugi okres czasu.
Znajomość języka Angielskiego:
Tak (wymagane). Zakwaterowanie: AB Oost lub własne. Transport: AB Oost lub własne. Początek Pracy: 06/02/2017. Wymagania:
doświadczenie
przy bukietach, prawo jazdy (mile widziane), znajomość języka

angielskiego (swobodna komunikacja w jezyku angielskim mile widziana), oferta dla pracowników z UE. Zapewniamy: wynagrodzenie zgodne z prawem
pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET,
transport do pracy bezpłatny,
pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc
w uzyskaniu dofinansowania
do ubezpieczenia, co-tygodniowe wynagrodzenie, polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV
na adres work.pl@aboost.nl.

Piekarz- praca w Belgii.

Szukasz dobrze płatnej pracy
w Belgii?- Świetnie mamy dla
Ciebie idealną ofertę! Jesteśmy
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z o.
o z certyfikatem o numerze 13570 poszukujemy kandydatów do pracy jako piekarz
PRACA W BELGII. Oferujemy:
stawka od 13,20-13,60 euro
brutto za godzinę, zwrot za dojazd do pracy+ extra płatne godziny nocne, zakwaterowanie 300 euro miesięcznie, ubezpieczenie płaci pracodawca,
praca od wtorku do niedzieli.

Nasza Holandia
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Wymagania: doświadczenie
w pracy jako piekarz, znajomość języka angielskiego- dobra, gotowość do podjęcia pracy
w systemie zmianowym. Zajmujemy się kompleksowo całą
organizacją wyjazdu. Zapewniamy również opiekę koordynatora, oraz pomoc w czasie całego
okresu zatrudnienia. Jeśli jesteś
zainteresowany w/w ofertą
prześlij do nas cv w tytule maila
wpisując: piekarz-Belgia. KLAVER – Agencja Zatrudnienia
i
Pracy
Tymczasowej,
tel:+48 570 901 913, pn-pt 917 zapraszamy, e-mail: praca@klaverteam.com.

Rozbiórka statków – Belgia. Pilnie poszukujemy osoby

do pracy w Belgi, okolice Gent,
na stoczni przy rozbiórkach statków. Prace polega na rozbiórce
i demontażu wnętrz statków
oraz sortowaniu/ recyklingu pozyskanych w ten sposób metali.
Potrzebujemy osoby z dobrą
kondycją fizyczną. Wymagania:
Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub holenderskiego, Certifikat VCA (BHP), Mile widziane doświadczenie
na w/w stanowisku, Dobra kondycja fizyczna i możliwość pracy
w różnych warunkach atmosferycznych, Mile widziane prawo
jazdy kat. B. Oferujemy: Możliwość przyuczenia się do pracy
przy palnikach i cieciu elementów z metali, Umowa o prace
na warunkach holenderskich,
Pomoc w dopilnowaniu wszystkich formalności, takich jak numer BSN (dawny numer SOFI),
Ubezpieczenie zdrowotne, Praca na cały etat z możliwością zatrudnienia na stale, Zakwaterowanie w małym lokalnym hotelu. Zainteresowanych prosimy
o przeslanie swojego CV na adres email: praca@bizztemp.nl
z informacja w tytule: Belgia
– rozbiorka, lub o telefon 00 31
(0) 23- 5386409. Szczegóły finansowe i techniczne oferty wysyłamy pozytywnie zweryfikowanym kandydatom na adres
email oraz kontaktujemy się telefonicznie.

Mechanik- praca w Belgii.

Dobrze płatna praca w zasięgu
ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570.
Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów
w Belgii. Kogo szukamy? Mechanik, monter samochodów
osobowych i ciężarowych. Czego wymagamy od Kandydata?
doświadczenie jako mechanik
samochodów zarówno osobo-

wych jak i ciężarowych min. 2
lata, doświadczenia w montażu
części hydraulicznych, pneumatycznych, umiejętność diagnostyki samochodu, znajomości
języka angielskiego lub holenderskiego lub francuskiego
– średnia. Co oferujemy dla
Kandydata? stawkę od 14,00
euro brutto za godzinę, zwrot
kosztów dojazdu do pracy, nadgodziny, zakwaterowanie firmowe (do 300 euro miesięcznie),
pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy na stałe. Duża ilość godzin = atrakcyjne zarobki. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu doświadczenia,
oraz poziomu znajomości jezyka obcego prosimy przesłać
na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila
prosimy wpisać mechanikBelgia). Prosimy również o załączenie
odpowiednich
uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2,
Częstochowa,
zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Pracownik
fizyczny
– rzeźnik. Panie i Panowie!

Jestesmy liderem w rekrutacji
wykwalifikowanych rzeźników
– wykrawaczy, klasowaczy
oraz ubojowców do przemysłu
przetwórstwa
mięsnego
na terenie całej Hollandi. JESLI POSIADASZ JAKIEKOLWIEK DOSWIADCZE NIE WAHAJ SIE APLIKOWAĆ! Miejsce
pracy: HOLANDIA- Amsterdam i Tilburg. Data rozpoczęcia pracy: od zaraz! OPIS STANOWISKA: Trybowanie, Klasowanie, Obróbka, Ubój. WYMAGANIA: mile doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane prawo
jazdy kat. B. OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie,
praca na warunkach Holenderskich, zakwaterowanie,
ubezpieczenie, opiekę polskiego koordynatora na miejscu. Osoby zainteresowane
powyższą ofertą zapraszamy
do aplikowania przez przesłanie CV na praca@bizztemp.nl
wpisując w tytule ‘oferta 52””
lub pod numerem telefonu
+31614731834.

Elektromonter
przemysłowychw Niemczech.

bram
praca

Praca
na stałe w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś
się już dziś!!! Kim jesteśmy?

Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie
z cer tyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów w Niemczech
(głównie okolice Norymbergii).
Kogo szukamy? Elektromonter bram przemysłowych
(montaż/konser wacja bram
przemysłowych, kompleksowe
wykonywanie prac instalacyjnych i przyłączeniowych). Czego wymagamy od Kandydata?
Reklama

doświadczenie przy montażu
bram przemysłowych, uprawnienia SEP, prawo jazdy + własny samochód. Co oferujemy
dla Kandydata? stawka 12,50
euro brutto za godzinę pracy,
zatrudnienie na niemieckiej
umowie o pracę, zakwaterowanie około 400 euro miesięcznie, dofinansowanie dojazdu do pracy powyżej 15km.
Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych powyższą
ofer tą pracy spełniających

w/w kryteria. Cv z opisem
szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego
prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com
(w tytule maila prosimy wpisać elektromonter bram przemysłowych – Niemcy). Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Monter rusztowań. Wymagania: VCA lub SCC018, doświadczenie na w/w stanowisku,
komunikatywny język obcy, własny transport mile widziany. SoFi
mile widziane. Warunki: stałe zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 10-15e
netto/40h, zakwaterowanie,
ubezpieczenie pełne. Osoby
chętne prosimy o kontakt email
cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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SPAWACZ CIENKICH RUR
– TIG-RVS – Praca w Holandii. Dobrze płatna praca w za-

sięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570.
Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów
w Holandii. Kogo szukamy?
Spawaczy TIG blachy RVS (spawanie cienkich rur). Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako spawacz TIG
min. 2 lata, uprawnień do spawania metodą TIG, znajomość
języka angielskiego na poziomie dobrym, referencji od Polskich pracodawców, aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę 13 euro brutto za godzinę pracy, minimum 40 godzin pracy w tygodniu, ubezpieczenie 20,37 euro tygodniowo,
zakwaterowanie firmowe 250
euro miesięcznie, własny samochód. Jak aplikować na ofertę?
Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych powyższą
ofertą pracy spełniających
w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczą-

cych przebiegu doświadczenia,
oraz poziomu znajomości jezyka angielskiego prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule
maila prosimy wpisać Spawacz
TIG cienkie rury). Prosimy również o załączenie odpowiednich
uprawnień. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Klaver Sp. z o. o.,
Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Praca – szukam: Poszukuję
pracy-part time. Witam, Jestem 33-letnią kobieta z dużym
doświadczeniem w pracy fizycznej jak i umysłowej. Mam meldunek w Holandii i wyrobiony
numer BSN, posiadam prawo
jazdy. W stopniu podstawowym
mowie po angielsku. Poszukuje
pracy w Schoonhoven lub okolicach na niepełny etat (późne popołudnia, wieczory, weekendy).

Spawacz TIG- praca w Belgii. Dobrze płatna praca w za-

sięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.

z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570.
Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów
w Belgii. Kogo szukamy? Spawacz TIG (stal nierdzewna, aluminium). Czego wymagamy
od Kandydata? doświadczenia
spawaniu metodą TIG (spawanie poręczy, balustrad), znajomości języka angielskiego lub
holenderskiego lub francuski.
Co oferujemy dla Kandydata?
stawkę od 13,50 euro brutto
za godzinę, zwrot kosztów dojazdu do pracy, dodatki zmianowe, nadgodziny, zakwaterowanie firmowe (do 300 euro miesięcznie), pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe. Pamiętaj!!! Duża
ilość godzin = atrakcyjne zarobki. Jak aplikować na ofertę?
Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych jedną z powyższych ofert pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem
szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości
jezyka obcego prosimy przesłać
na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila
prosimy wpisać Spawacz TIG-Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kan-

dydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Pracownik fizyczny. Biuro
pośrednictwa pracy TRAMPER
Flexwork poszukuje chętnych
osób do pracy fizycznej przy produkcji paszy dla zwierząt. Miejsce pracy: Vlissingen, Zeeland.
Wymagania: Doświadczenie
w pracy na stanowisku operatora wózka widłowego, znajomość języka angielskiego lub
holenderskiego. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, sofi numer oraz kopie
dowodu osobistego na adres e-mail: info@tramperflexwork.nl

Spawacz Mig/Mag elektroda- praca w Belgii. Dobrze płat-

na praca w zasięgu ręki!!! Ilość
miejsc ograniczona dlatego nie
czekaj i łap ofertę pracy już dziś!!!
Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Belgii. Kogo szukamy? Spawaczy Mig/Mag + elektroda. Czego wymagamy od Kan-

dydata? doświadczenia na półautomacie i elektrodzie (spawanie kontenerów w porcie i statków), znajomości języka angielskiego lub holenderskiego lub
francuski, prawo jazdy kat. B. Co
oferujemy dla Kandydata? stawkę od 13,20 euro brutto za godzinę, zwrot kosztów dojazdu
do pracy, dodatki zmianowe,
nadgodziny, zakwaterowanie firmowe (325 euro miesięcznie),
pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy na stałe. Pracodawca zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia testu spawalniczego dla Kandydata. Pamiętaj!!! Duża ilość godzin
= atrakcyjne zarobki. Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka obcego
prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com
(w tytule maila prosimy wpisać
Spawacz Mig/Mag- Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.

Monter izolacji przemysłowych – Holandia. Wymagania:

VCA lub SCC018, doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, własny
transport mile widziany. SoFi
mile widziane. Warunki: stałe
zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 1213e netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie
pełne. Osoby chętne prosimy
o kontakt email cv@ch-24.com
lub pod numerem telefonu
+48 864711471.

Ślusarz/Spawacz MAGpraca w Niemczech. Praca

na stałe w zasięgu ręki!!! Ilość
miejsc ograniczona dlatego nie
czekaj i zgłoś się już dziś!!! Kim
jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Ślusarz/spawacz
MAG (firma zajmująca się budową mostów oraz odwodnień
pod drogami- cięcie fleksem,
wiercenie, prace ślusarskie
i spawalnicze). Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenie, znajomości języka niemiec-
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kiego- poziom A2, prawo jazdy
+ własny samochód. Co oferujemy dla Kandydata? stawka 11,50- 12,00 euro brutto
za godzinę pracy w zależności
od poziomu znajomości niemieckiego, zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, zakwaterowanie około 400 euro
miesięcznie, dofinansowanie
dojazdów do pracy powyżej 15 km. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą pracy
spełniających w/w kryteria. Cv
z opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu
doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres
mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać Ślusarz- spawacz
MAG – Niemcy). Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.
Kwiaty (realizacja zamówień) – Nieuwaal (GE). Opis

pracy: Przygotowanie kwiatów
zgodnie z zamówieniem z kwiaciarni lub sklepów. Przygotowanie odpowiednich opakowań,
etykiet, kolorów kwiatów i rozmiarów kwiatów. Sprawdzenie
zamówienia czy jest poprawienie wypełnione. Praca w hali
produkcyjnej gdzie ważne jest
czytanie podstawowych słów
i zdań w języku niderlandzkim.
Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy. Miejsce pracy: Nieuwaal. Liczba godzin: 30-50 tygodniowo. Stawka: 9.43 euro
brutto. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: Nie.
Praca na długi okres czasu.
Znajomość języka Angielskiego: Tak (wymagane). Zakwaterowanie: własne. Transport:
własne. Początek Pracy: Luty/2017. Wymagania: doświadczenie pracy przy kwiatach w szklarni, znajomość języka angielskiego (swobodna komunikacja w języku angielskim), znajomość języka niderlandzkiego (rozumienie podstawowych zdań), oferta dla
pracowników z UE, znajomość
obsługi komputera, przygotowanie zamówień. Zapewniamy:
wynagrodzenie zgodne z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia
ET, transport do pracy bezpłatny, pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc
w uzyskaniu dofinansowania
do ubezpieczenia, cotygodniowe wynagrodzenie, polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV
w języku angielskim lub niderlandzkim
na
adres
work.pl@aboost.nl.

Monter regipsów. Wymagania: VCA lub SCC018, doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, własny transport mile widziany. SoFi mile widziane. Warunki: stałe
zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 1112e netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie
pełne. Osoby chętne prosimy
o kontakt email cv@ch-24.com
lub pod numerem telefonu
+48 864711471.

Elek tro mon ter/Ślu sarz praca w Niemczech. Praca

na stałe w zasięgu ręki!!! Ilość
miejsc ograniczona dlatego nie
czekaj i zgłoś się już dziś!!! Kim
jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy?
Elektromonterów/ślusarzy. Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako elektromonter/ślusarz
min. 3 lata, umiejętności czytania rysunku technicznego i planów, wykształcenie kierunkowe
lub/i uprawnienia SEP do 1 kV,
znajomości języka niemieckiego- poziom komunikatywnym
A2, prawo jazdy+ własny samochód. Co oferujemy dla Kandydata? stawka od 11,88 euro
brutto za godzinę + dieta w wysokości 35 euro dziennie (nieopodatkowane przez cały okres
trwania umowy)+ dodatki i podwyżki wynikające z układu taryfowego, zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, praca na stałe, podnoszenie
kwalifikacji, zdobywanie dodatkowych certyfikatów np.
SCC, uprawnienia na podnośniki itp., pomoc w zorganizowaniu zamieszkania, pomoc polskojęzyczną przy wypełnianiu formularzy i wniosków urzędowych, bezpłatne narzędzia do pracy oraz
odzież roboczą, możliwość
zjazdu do Polski nawet na 2
miesiące. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą
pracy
spełniających
w/w kryteria. Cv z opisem
szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu
znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać
na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać
Elek tro mon ter/ślu sarz Niemcy). Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2,
Częstochowa, zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Praca – szukam: Poszukuję
pracy na sobotę. Biegle władam
holenderskim, prawo jazdy kat.
B, certyfikat na podnośniki, własny transport. Proszę o info.. 0634068714.

Elektromechanik, elektronik- praca w Niemczech.

Praca na stałe w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś
się już dziś!!! Kim jesteśmy?
Jesteśmy Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o.
o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla
jednego z klientów w Niemczech. Kogo szukamy? Elektromechanik maszyn, elektronik (obsługa, konserwacja/sprawdzanie, naprawa
i podłącznie maszyn- głównie silniki). Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako elektro-mechanik, elektronik maszyn
min. 5 lat, znajomości języka niemieckiego- minimum
poziom podstawowy, prawo
jazdy + własny samochód.
Co oferujemy dla Kandydata? stawka 13,00-13,50 euro brutto za godzinę w zależności od znajomości języka
niemieckiego, zatrudnienie
na niemieckiej umowie
o pracę, zakwaterowanie
około 400 euro miesięcznie, dofinansowanie dojazdu do pracy powyżej 15km.
Jak aplikować na ofertę?
Czekamy na cv od Kandydatów zainteresowanych poReklama

wyższą ofertą pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem
szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać na adres mailowy:
praca@klaverteam.com (w tytule maila prosimy wpisać
Elektro-mechanik, elektronik
maszyn- Niemcy). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami.
Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00 – 17: 00.
Reklama

Serwis dźwigów / inżynier
OSS. Poszukujesz stałego za-

trudnienia z możliwością rozwoju? Jesteś dyspozycyjny i elastyczny? Posiadasz wiedze
na temat mechaniki elektryki
oraz lubisz rozwiązywać usterki? Dla klienta zajmującego się
produkcją żurawi wieżowych
(dźwigów) poszukujemy serwisanta, inżyniera. Do Twoich obowiązków będzie należało przeprowadzenie napraw i konserwacji maszyn. Wymiana i serwis części pojazdów. Praca odbywać się będzie w siedzibie fir-

my w Oss oraz w delegacjach
na terenie Europy. Wymagamy:
wyksztalcenie kierunkowe: mechatronika, mechanika, inżynieria mechaniczna. umiejętność
spawania (mig mag), duża wiedza z zakresu elektrotechniki,
elektryki, umiejętność pracy
w grupie jak i indywidualnie,
wiedza z zakresu BHP, duża dyspozycyjność, bezproblemowe
porozumiewanie się w języku
angielskim. Oferujemy: długoterminowe zatrudnienie dające
DOKOŃCZENIE NA STR. 12
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możliwość rozwoju, prace w rozwijającej się firmie, ciekawe wynagrodzenie 3000 – 4000 euro,
wyjazdy służbowe, zakwaterowanie oraz ubezpieczanie jeśli
jest to konieczne. Jeśli jesteś zainteresowany oferta oraz spełniasz powyższe wymagania
skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz prześlij
nam CV na adres: polen@jobinvestment.nl.

mu 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.

SORTOWANIE I PAKOWANIE OWOCÓW I WARZYW
– OD ZARAZ! HOLANDIA. SzuAvon-Zostań Konsultantką
w Holandii. Serdecznie zapra-

szam 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 EURO, 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 progra-

kasz pewnej i sprawdzonej pracy w Holandii? Posiadasz umiejętność pracy pod presja czasu,
dobrą organizację stanowiska
pracy, podstawową znajomość
języka obcego?- Świetnie! Mamy idealną propozycję dla Ciebie! Zgłoś się do nas- KLAVER
SP. Z O. O. z certyfikatem 13570 poszukuje osób
do pracy tymczasowej przy pakowaniu i sortowaniu owoców
i warzyw. Mile widziane kobiety!
Gwarantujemy pracę od zaraz!
Poszukujemy osób odpowiedzialnych do długoterminowej
współpracy. OFERUJEMY: zarobki od 8,96 – 9,80 Euro Brutto/
godzinę, zakwaterowanie 89,26
euro/tydzień,
ubezpieczenie 22,40 euro/tydzień, praca

na dłuższy czas. Z nami nie musisz martwić się o: transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne czy codzienny dojazd
do miejsca pracy. Ponadto zapewniamy opiekę koordynatora
oraz pomoc naszego biura! Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt mailowy. Rejestracja
osobiście: KLAVER sp. z o. o., ul.
Gajcego 2, Częstochowa,
+48 570901913, www.klaverteam.com.

TECHNIK TURBIN WIATROWYCH. Szukasz ciekawych wy-

zwań? Chcesz pracować w Holandii? Jesteś elektrykiem lub
mechanikiem? Mówisz po holendersku? Dołącz do zespołu
FairWind. Fairwind to globalny
dostawca usług serwisowych
i instalacyjnych turbin wiatrowych. Wyślij swoja aplikacje
na jobs@fairwind.dk.

Serwisant sprzętu elektronicznego DEN BOSCH. Intere-

sujesz się sprzętem elektronicznym? Posiadasz doświadczenie
w naprawie tabletowi, laptopów
lub telefonów komórkowych?
Jeśli tak to mamy prace właśnie
dla Ciebie! Jeden z naszych naj-

lepszych 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, Chęć długotrwałego zatrudnienia. Oferujemy prace w rozwijającej się firmie, długoterminowe zatrudnienie oraz stale 40 godzin tygodniowo. Praca w systemie jednozmianowym – dziennym
w godzinach 8.30 – 17.00 (możliwość nadgodzin). Wynagrodzenie ok 1600 euro miesięcznie
oraz możliwość zwrotu kosztów
transportu. Jeśli jesteś zainteresowany powyższa oferta skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz prześlij
nam swoje CV na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

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.

wym wynagrodzeniem. Zadania: Twoim zadaniem będzie
montaż kabin, żurawi, układów
sterowania, silników i zawieszen na podstawie rysunku
technicznego. Wymagamy: Wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika, mechanika, elektryka itp., Porozumiewanie się
w języku angielskim, Duża wiedza na temat mechaniki, elektryki pneumatyki, Kreatywność
i łatwość rozwiazywania usterek
(problemów), Umiejętność pracy w grupie jak i samodzielnie.
Oferujemy: Prace w rozwijającej
się firmie z długoterminowym
zatrudnieniem dającym możliwość rozwoju oraz ciekawym
wynagrodzeniem; 2300 – 3000
euro. Ponadto, oferujemy zakwaterowanie oraz ubezpieczanie zdrowotne jeśli jest to konieczne. Jeśli jesteś zainteresowany oferta oraz spełniasz powyższe wymagania skontaktuj
się z nami telefonicznie: 073711-3-717 oraz prześlij nam CV
w języku angielskim na adres:
polen@jobinvestment.nl.

Monter / technik monter
OSS. Poszukujesz stałego za-

trudnienia w dziale montażu?
Posiadasz dużą wiedze na temat mechaniki, pneumatyki,
elektryki? chcesz się nadal rozwijać? Posiadamy dla ciebie
idealna ofertę pracy z cieka-

Blacharz. Szukamy doświadczonego blacharza, praca
w regionie Raamsdonksveer.
Od zaraz na cały etat!! Wymagana komunikatywność w języku

Nasza Holandia
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OGŁOSZENIA DROBNE
Zdrowie i uroda: Masaż medyczny. W pełni profesjonalne
masaże wszelkiego rodzaju, rehabilitacja, likwidacja przykurczów
mięśniowych, likwidacja stanów
zapalnych, poprawa samopoczucia. 0 626 621 486.
Transport – oferuję:! od 55
euro! Przewozy Osobowe do Polski MUSTANG! od 55 euro! MIĘDZYNARODOWY
PRZEWÓZ
OSÓB POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA. Busy do Holandii: codziennie wieczorem. Busy do Polski: codziennie wieczorem. Z adresu pod adres! 7 monitorów. Internet oraz Wi Fi. KONTAKT: MU-

STANG, OPOLE Torowa 4,
Tel
606
22
88
44
lub 606 22 88 11.
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 terenie Holandii. Odbieramy
ładunek z każdej miejscowości

w Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl, Tel. +48 696126-142. Tel., +48 506-525-960.
Zdrowie i uroda: Otwarcie
ZIELNIKA Pogotowia kosmetycznego. Pierwszy polski ZIELNIK
w Holandii poleca ZIOŁA polskie
na różne dolegliwości organizmu,
przyprawy ziołowe, olejki eteryczne naturalne kwiatowe i ziołowe,
olejki pielęgnacyjne z nasion ziół,
suplementy diety, herbatki ziołowe, literatura i aksesoria zielarskie oraz aksesoria kosmetyczne.
Pogotowiekosmetyczne. nl.

PRACA

holenderskim lub angielskim.
Zainteresowanych
proszę
o przeslanie CV lub kontakt telefoniczny: ewa@uitzendbureaubrabant.nl, 0162 580 245.

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH. Poszukujemy kan-

dydatów do pracy jako: OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH.
Miejscowość: Oss, Helmond,
Roosendaal – Holandia. Zakres
obowiązków: Operator wózków
widłowych czołowych i bocznych
wysokiego składowania. Wymagania: Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym, Status osoby niekaranej w Polsce.
Zapewniamy:
Holenderską
umowę o pracę, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne,
Dojazd do pracy na terenie Holandii, Opiekę polskich koordynatorów, Pomoc przy założeniu
nr BSN/sofi, Możliwość wyjazdu
dla par, Darmowy transport
do Holandii dla osób na stawkach wiekowych, Dodatki służbowe rekompensujące koszty
zakwaterowania. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
swojego CV na adres e-mail: info@workforce.pl. Strona internetowa: www.workforce.pl.

PRACOWNIK PRODUKCJI,
HOLANDIA – PRACA OD ZARAZ! Agencja Zatrudnienia

i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o. o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
dla jednego ze swoich klientów
zagranicznych pracowników
produkcyjnych. Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia
pracy na okres minimum 3 miesięcy, bądź na stały kontrakt.
Mile widziane zarówno osoby
pojedyncze, jak i pary lub grupy
osób. Oferujemy: stawka
od 8,96 E/h do 10,10E/h, extra
płatne nadgodziny i prace
w weekendy (od 11,20 E/h

do 13,44E/h), legalne zatrudnienie o umowę o pracę na warunkach Holenderskich, zorganizowany przejazd z Polski
do Holandii (płatny według cennika przewoźnika), możliwość
nawiązania dłuższej współpracy, możliwość pracy w nadgodzinach, zakwaterowanie w mieszkaniach, domkach, hotelach
o odpowiednim standardzie,
szkolenie wstępne przed podjęciem pracy, opieka koordynatorów podczas pobytu, ubezpieczenie, odzież ochronną. Wymagania: dyspozycyjność, elastyczność (podjęcie pracy na różnych
stanowiskach i w różnym czasie), zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność, mile widziana znajomość języka angielskiego lub holenderskiego.
Zakres obowiązków: pakowanie
i sortowanie warzyw i owoców
(w tym owijanie w opakowania,
naklejanie logo, sprawdzanie jakości produktów), prace szklarniowe (zrywanie warzyw, podcinanie liści, pielęgnacja pędów
oraz inne prace porządkowe),
pakowanie kawy, masła, praca
przy kwiatach (wykonywanie
stroików, ozdób, bukietów
z kwiatów) i wiele innych prac
produkcyjnych do których nie
wymagamy doświadczenia.
Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Zapraszamy
także na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie państwo
więcej ofert pracy. KLAVER
– Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej,
tel:
+48 570 901 913, Pn-Pt: 9: 0017: 00 Zapraszamy, e-mail: praca@klaverteam.com, www.klaverteam.com.

Operator wózka widłowego typu heftruck lub reachtruck. Opis: praca w magazynie

logistycznym, operator wózka
widłowego typu heftruck lub reach truck, zbieranie zamówień

(orderpicking, voicepicking),
zmiany: 06: 00-15: 00, 08: 0017: 00, 14: 45-23: 45. Wymagania: certyfikat/uprawnienia
na ww. wózki widłowe, komunikatywna znajomość języka angielskiego,
dyspozycyjność
do wyjazdu za granicę
na min. 12 tygodni, mile widziane prawo jazdy kat. B, doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, motywacja do pracy. Oferujemy: stawka godzinowa 10,21euro, wynagrodzenie
w każdym tygodniu, zakwaterowanie służbowe oraz ubezpieczenie, dojazd do pracy samochodem służbowym z możliwością użytkowania do celów prywatnych, zdobycie doświadczenia. Kontakt: Opole, ul. 1 Maja 7/1. Tel. 77 541 70 22. Rzeszów, ul. Rynek 16/7 (I piętro).
Tel. 17 784 48 01. WhatsApp 503980926. E-mail: oferty@worktoday.pl, www.worktoday.pl; WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.

Rzeźnik. Firma Bizztemp jest
niezależnym biurem pracy, które działa na rynku już od ponad 8 lat. Wyróżnia nas profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Kandydata.
Klienci, z którymi współpracujemy to wysoko renomowane
oraz stabilnie prosperujące firmy na rynku, dzięki którym możemy oferować państwu stałe
warunki pracy oraz perspektywy
na przyszłość. Stanowisko:
W związku z zapotrzebowaniem
jednego z naszych klientów, prowadzimy rekrutację pracowników na stanowisko: Rzeźnik/ubojowiec wołowy. Jako
osoba na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za ubój
bydła bądź tez swin. Szukamy
odpowiedzialnych i rzetelnych
osób, chętnych do podjęcia
współpracy na dłuższy okres.
W zależności od twojego doświadczenia, pozycja w zakładzie zostanie dostosowa-

na do twoich umiejętności. Oferujemy: zakwaterowanie, transport do pracy, praca na dłuższy
okres, ubezpieczenie zdrowotne, stabilne godziny pracy 3640h. Wymagania: umiejętność
pracy z nożem, doświadczenie
minimum rok, motywacja
do pracy. Mile widziane: mile widziane prawo jazdy kat. B, mile
widziana znajomość języków
obcych (angielski, holenderski,
niemiecki). Kontakt: Prosimy
o wysyłanie CV z opisem wykonywanych stanowisk na praca@bizztemp.nl tytulem „rzeznik” lub pod numerem telefonu 0031 614731834.

Blacharz/lakiernik samochodowy- praca w Belgii. Do-

brze płatna praca w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570.
Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów
w Belgii. Kogo szukamy? Blacharzy samochodowych. Czego
wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako blacharz samochodowy, umiejętności konserwacji samochodów, umiejętności przygotowania samochodu pod lakierowanie, umiejętności wymiany elementów karoserii, konstrukcyjnych, umiejętności obsługi maszyny
do prostowania ramy samochodu, umiejętność lakierowania
samochodu, znajomości języka
angielskiego lub holenderskiego lub francuskiego- poziom dobry, prawo jazdy kat. B. Co oferujemy dla Kandydata? stawka
od 13,50 euro brutto za godzinę
(w zależności od doświadczenia), zwrot kosztów dojazdu
do pracy, nadgodziny, zakwaterowanie firmowe (do 300 euro
miesięcznie), praca w pełnym
wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe. Pamiętaj!!! Duża

ilość godzin = atrakcyjne zarobki. Jak aplikować na ofertę?
Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych jedną z powyższych ofert pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem
szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości
języka obcego prosimy przesłać
na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule maila
prosimy wpisać blacharz samochodowy-Belgia). Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00
– 17: 00.

Murarzy. Poszukujemy murarzy 1) jednej osoby do uzupełnienia już pracującej brygady, 2)
samodzielnej brygady 4 osób,
na własnych działalnościach,
praca na metry, szczegóły: 0048 604 34 0000.

SPAWACZ / MONTER OSS.

Poszukujesz pracy przy obróbce
metalu? lubisz spawać? posiadasz certyfikaty spawalnicze?
Dla klienta z Oss specjalizującego się w produkcji dźwigów poszukujemy doświadczonych pracowników do pracy przy obróbce metalu oraz przy montażu.
Do twoich obowiązków będzie
należało przygotowywanie metalu – stali wysokostopowej,
spawanie, łączenie elementów,
praca z rysunkiem technicznym. Wymagamy: umiejętność
spawania MIG MAG (poziom 3)
plus doświadczenie, certyfikaty
spawalnicze, umiejętność czytania i pracy z rysunkiem technicznym, umiejętność pracy samodzielnej z nastawieniem
na jakość wykonywanej pracy.
Oferujemy: długoterminowe zatrudnienie, prace w rozwijającej
się firmie, ciekawe wynagrodzenie 2300 euro plus dodatki

zmianowe oraz ADV, zakwaterowanie oraz ubezpieczanie jeśli
to potrzebne. Jeśli jesteś zainteresowany nasza oferta oraz
spełniasz postawione wymagania skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz
przesij nam CV na adres: polen@jobinvestment.nl, z góry
dziękujemy za aplikacje, Grupa
Job Investment.

OPERATOR MASZYN CNC
– PRACA W BELGII OD ZARAZ. Jesteśmy Agencja Pracy

Tymczasowej Klaver Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570.
Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako operator maszyn CNC, umiejętności
obsługi giętarki, wycinarki laserowej, tokarki, frezarki itp.,
umiejętności czytania rysunku
technicznego, umiejętności pracy na Fanuc i obsługi AutoCAD,
znajomości języka angielskiego
lub holenderskiego lub francuskiego- dobra, umiejętności pracy samodzielnej oraz zespołowej, mile widziana wiedza z zakresu hydrauliki i spawania. Co
oferujemy dla Kandydata?
stawkę od 12,50 euro brutto
za godzinę, zwrot kosztów dojazdu do pracy, dodatki, nadgodziny. zakwaterowanie firmowe
(do 300 euro miesięcznie), pracę w pełnym wymiarze godzin
z możliwością pracy na stałe.
Pamiętaj!!! Duża ilość godzin =
atrakcyjne zarobki!!! CV z opisem szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka obcego prosimy przesłać na adres mailowy: praca@klaverteam.com (w tytule
maila prosimy wpisać Operator
maszyn CNC Belgia). Prosimy
również o załączenie odpowiednich uprawnień. Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, WWW. KLAVERTEAM. COM.
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Rozmaitości

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

Pani swoje konto. Holenderski
urząd skarbowy wypłaca pieniądze jedynie na konto osoby, której zwrot się należy.

l l l

l l l

Wysokość chorobowego wyliczana jest z przepracowanych
godzin.

stałam pismo o podanie numeru
konta, więc wysłałam moje konto. Później zaś dostałam, że
wszystko jest dobrze, ale potrzebują znów numer konta i wysłałam im ponownie w lutym. Kiedy
mogę dostać pieniądze?
Pozdrawiam

l l l

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

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Witam serdecznie!
Pracuję w Holandii 5 lat. Umowę mam na czas nieokreślony.
Zachorowałem w styczniu. Firma
zapłaciła mi za chorobowe tylko
za połowę miesiąca. System pracy mam taki: dwa tygodnie pracuję w Holandii, a następne dwa
tygodnie mam wolne i przebywam w Polsce. Mam pytanie: czy
firma powinna mi zapłacić za cały miesiąc czy za połowę stycznia?
Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Dzień dobry,
Mam wypełniony formularz
o Kinderzuschlag i nurtuje mnie
parę spraw: czy Familienkasse
wlicza też wydatki polskie (mieszkanie i opłaty)? Czy jeżeli płacę
mandat w Niemczech do sierpnia to też? Czy jeżeli nie mam
przez sąd w Polsce przyznanych
alimentów, ale płacę je dobrowolnie, to też? Jeżeli mój syn chodzi tutaj do przedszkola (w Niemczech), to też? Będę wdzięczny
za pomoc.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Witam,
Mam pytanie: w lipcu mój
partner dostał pismo, że ma
zwrot podatku, w listopadzie do-

Odpowiedź:

Najlepiej zadzwonić do urzędu
i dopytać o te kwestie. Być może
problemem jest to, że podała

Najlepiej wszystkie wydatki

podać we wniosku, a urząd sam
zadecyduje, które wydatki podlegają
uwadze.
Wydatki
na mieszkanie w Polsce powinny być brane pod uwagę, a co
do mandatu czy dobrowolnych
alimentów, to tej pewności już
nie ma.

l l l

(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Witam serdecznie całą Redakcję,
Mam pytanie dotyczące regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych na dzieci w Belgii. Chodzi mi o to, że mój były
małżonek pracujący w Belgii pobrał wyrównanie zasiłku rodzinnego za kilka lat wstecz na dwoje dzieci w sytuacji, gdy dzieci
wychowuję w Polsce ja. Pisałam
później do tego ubezpieczyciela,
ale chociaż pieniądze zaczęli
przelewać na mój rachunek, to
nie udzielili mi informacji dotyczącej tego wyrównania. Bardzo

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Reklama

mi zależy na informacji, jakie
tam naprawdę panują zasady.
Bardzo proszę również o informację, gdzie można znaleźć dokument prawny związany z tym
zagadnieniem. Dziękuję za okazaną mi pomoc. Jestem rozgoryczona faktem, że nikt w Polsce
(nawet Mazowieckie Centrum
powołane do współpracy z Unią)
nie chce lub nie potrafi mi pomóc).
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Informacje na temat świadczeń rodzinnych z krajów unijnych powinny być zawarte w Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego pod adresem: https://www. mpips. gov.
pl/koordynacja-systemow -zabez pie cze nia -spo lecz ne go/.
Nadrzędna zasada jest taka, że
zasiłek w przypadku osób rozwiedzionych należy się osobie
z którą dziecko mieszka / osobie opiekującej się dzieckiem.

Rozmaitości

15

16

WTOREK, 28 lutego 2017

Rozmaitości

Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

Lata 80-te, PRL. Przychodzi
facet do sklepu z samochodami i pyta czy może kupić Skodę 105.

– Tak, proszę bardzo, czerwona, proszę wpłacić pieniądze, odbiór za 10 lat.
– No dobrze – mówi szczęśliwi klient – ale za 10 lat rano czy
popołudniu?
– Panie! Coś pan, będzie pan
czekał 10 lat i nie jest panu obojętne czy rano czy popołudniu?
– Nie, dla mnie to ważne.
Więc kiedy mogę odebrać tą
Skodę – rano czy popołudniu?
– A dlaczego jest to dla pana takie ważne?
– Bo rano będą mi zakładać
telefon.
– Syneczku, kim chciałbyś
zostać jak dorośniesz?

– Eeeee... mmm... Ogrodnikiem, tato.
– Taa... A może kimś innym?
– Eeee... uuu... Więc hydraulikiem, tatko.
– Synku, a może jednak kimś
innym?!
– Noo.. to... To czyścicielem
basenów...
– Halinaaaaa! W mordę żesz,
Jacunio znalazł kasety!
W Rosji:

Siedzi dwóch bezdomnych
na ławce.
– Ty, wiesz, że w kraju jest kryzys?

DOWCIPY

– Kryzys? A niby jak to nas ma
dotyczyć?
– Masz znajomych oligarchów?
– Nie.
– To będziesz miał.
Do kolesia na ulicy podchodzi brudny, skacowany menel
i mówi:

– Panie, poratuj pan! Zbieram
na jedzenie. Daj, pan, trochę grosza!
– O, nie! Pewnie zaraz kupisz
flaszkę, nie ma mowy!
– Skąd! Ja już od dawna nie
pije!
– Taaak? To pewnie przegrasz
w karty!
– Panie, ja się brzydzę hazardem!
– No to wydasz na kobiety!
– Jaaa? Ja jestem wierny mojej babie, naprawdę jestem głodny...
Na to koleś:
– No to jedziemy do mnie. Żona zrobi kolacje, zjesz z nami.
Menel próbuje do końca
ściemniać i mówi:
– Ale zobacz, pan, jak ja wyglądam, pańska żona mnie nie
wpuści, daj pan kilka złotych
i już sobie idę.
– Jedziesz ze mną. Muszę pokazać żonie, co się dzieje z człowiekiem, który nie pije, nie gra
w karty i jest wierny swojej kobiecie!
Pewnego dnia, podczas
mszy, pojawia się znienacka
Szatan, patrzy wielkimi ślepiami po ludziach, uśmiecha
się szyderczo i siada na ołtarzu. Ludzie uciekają z kościoła i tylko jeden staruszek się
nie rusza i patrzy na Bestię.
Wreszcie Szatan podchodzi
do niego i pyta:

– Czy nie wiesz kim jestem?
– Oczywiście, że wiem.
– I nie boisz się mnie?
– Ani trochę.
Szatan lekko się zdziwił.
– Mnie się wszyscy boją, a ty
nie? Dlaczego się nie boisz?
– Jestem żonaty z twoją siostrą od 48 lat.
Mąż wrócił z pracy i zobaczył, jak trójka jego dzieci sie-

DOWCIPY

działa przed domem, ciągle
ubrana w piżamy i bawiła się
w błocie wśród pustych pudełek po chińszczyźnie, porozrzucanych po całym ogródku.
Drzwi do auta żony były
otwarte, podobnie jak drzwi
wejściowe do domu i nie było
najmniejszego śladu po psie.
Mężczyzna wszedł do domu
i zobaczył jeszcze większy
bałagan. Lampa leżała przewrócona, a chodnik był zawinięty pod samą ścianę.

Na środku pokoju głośno grał
telewizor na kanale z kreskówkami, a jadalnia była zarzucona zabawkami i różnymi częściami garderoby. W kuchni nie
było lepiej: w zlewie stała góra
naczyń, resztki śniadania były
porozrzucane po stole, lodówka
stała szeroko otwarta, psie jedzenie było wyrzucone na podłogę, stłuczona szklanka leżała
pod stołem, a przy tylnych
drzwiach była usypana kupka
z piasku.
Mężczyzna szybko wbiegł
na schody, depcząc przy okazji
kolejne zabawki i kolejne ciuchy,
ale nie zważał na to, tylko szukał
swojej żony. Zaniepokoił się, że
może jest chora, albo że stało
się coś poważnego. Zobaczył, że
spod drzwi do łazienki wypływa
woda. Zajrzał do środka i zobaczył mokre ręczniki na podłodze,
rozlane mydło i kolejne porozrzucane zabawki. Kilometry papieru toaletowego leżały porozwijane między tym wszystkim,
a lustro i ściany były wymalowane pastą do zębów.
Przyspieszył kroku i wszedł
do sypialni, gdzie znalazł swoją
żonę, leżącą na łóżku w piżamie
i czytającą książkę. Spojrzała
na niego, uśmiechnęła się i zapytała jak mu minął dzień. Popatrzył na nią z niedowierzaniem i zapytał:
– Co tu się dzisiaj działo?
Uśmiechnęła się ponownie
i odpowiedziała:
– Pamiętasz, kochanie, że codziennie jak wracasz z pracy
do domu, to pytasz mnie, co ja
do cholery dziś robiłam?
– Tak – odpowiedział z niechęcią.
– Więc dziś tego nie zrobiłam.

DOWCIPY

Tamtego wieczora chciałem zanocować w motelu.

Wszedłem do pokoju i kiedy
zamknąłem za sobą drzwi zobaczyłem na klamce przywieszkę
„Nie przeszkadzać”. No dobra,
nie wiem co się tam na korytarzu działo, ale przesiedziałem
w pokoju trzy dni...
Blondynka
dzwoni
do warsztatu samochodowego.

– Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste...
Mechanik:
– To olej.
Blondynka:
– OK, no to oleję.
Chłopak proszony przez
dziewczynę by się z nią ożenił
zgadza się pod jednym warunkiem.

– Wezmę z tobą ślub ale
pod jednym warunkiem.
– Jakim?
– Przez całe nasze wspólne
życie nie zajrzysz do szuflady
w szafce przy łóżku.
Dziewczyna oczywiście się
zgodziła.
Po 25 latach małżeństwa jednak nie wytrzymała i zajrzała
do szuflady. Zobaczyła tam dwa
jajka i 100 złotych. Gdy tylko
mąż wrócił do domu, żona pyta
jej się co to ma znaczyć.
– Co to są za jajka?
– No wiesz za każdym razem
kiedy cię zdradziłem to wkładałem do szuflady jedno jajko.
Dziewczyna pomyślała sobie,
że dwa razy to nie tak źle.
– A co to za pieniądze?
– No za każdym razem gdy
szuflada była już pełna jajek to
szedłem na bazar i je sprzedawałem.

Kącik poetycki
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!

TABOR
DOCZESNOŚCI
ŚWIT
WIOSNA
akwarela ciszy
powstaje
w kolorach tęczy
Świt
wiosna
modlitwa duszy
ukazuje światu
RAJ POWROTU
ŚWIT
WIOSNA
WIARY
NADZIEI
MIŁOŚCI
U STÓP CHRYSTUSA
NO ROZSTAJU MĘKI
TO TRIUMF MIŁOSIERDZIA
TO TABOR DOCZESNOŚCI
TO KLĘSKA... KAŻDEJ UDRĘKI!!!
Wszystkim bliźnim,
z którymi wielbimy Boga poświęcam...
Wielkanoc Świata 2007 roku
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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
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