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Rozliczenia podatku 2016
– rzetelność ponad wszystko!
W rozliczeniach podatkowych za 2016 rok nie pojawiło się wiele zmian w odniesieniu do roku 2015. W dalszym ciągu potrzebne jest zaświadczenie o wysokości dochodów z urzędu skarbowego, potwierdzające uprawnienie podatnika do skorzystania z ulg i odliczeń.
W 2016 roku na korzyść podatnika zmieniła się wysokość poniesionych kosztów
pracy. Przy odprowadzonej
odpowiedniej kwocie podatku wyższe koszty pracy mogą
przyczynić się do wyższego
zwrotu podatku, niż w roku
poprzednim.

W tym miejscu chcemy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność wykonywania rozliczeń. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że
warto skorzystać z usług solidnej
firmy, która dokonuje rozliczeń
zgodnie z holenderskim prawem.
Wysokie zwroty podatku są
pokusą dla każdego podatnika.
Jednak kwota ta może przysporzyć wielu kłopotów, ponieważ
jak już wielu z Państwa wie, system podatkowy w Holandii (dotyczy to również dodatków) jest
zaliczkowy. Oznacza to, że urząd
najpierw wypłaca pieniądze,
a dopiero później sprawdza poprawność deklaracji. Na tzw.
czynności sprawdzające Belastingdienst ma nawet 10 lat, co
oznacza, że do dziesięciu lat
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Rozliczenia podatku 2016
– rzetelność ponad wszystko!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

po wykonaniu niepoprawnego
rozliczenia i otrzymaniu zwrotu
podatku, mogą Państwo otrzymać decyzję różniącą się od tej
pierwotnej. Może się okazać, że
należy się znacznie mniejszy
zwrot bądź urząd uzna, że zostało za mało odprowadzonego poReklama

datku, co skutkować może zwrotem całej otrzymanej puli pieniędzy wraz z kwotą dopłaty. Zatem
najważniejsze jest, by już
przy pierwszej decyzji została
przyznana jedna, poprawna kwota.
Polska, podobnie jak Holandia, to państwa członkowskie
Unii Europejskiej. W praktyce
oznacza to tyle, że kiedy podatnik ma długi w holenderskim
urzędzie, Holandia może je skutecznie wyegzekwować od takiego podatnika bez względu na to
czy nadal jest on w Holandii, czy
też wrócił do Polski.
Biuro rozliczeniowe, które doskonale zna holenderskie prawo
podatkowe, może zaoszczędzić
wielu kłopotów. Warto o tym pamiętać wybierając firmę, której
powierzycie Państwo coś tak ważnego, jak rozliczenie podatku. Nie
warto też korzystać z nieznanej firmy lub takiej, która nie ma doświadczenia. Z pewnością też nie
należy brać się samemu za coś,
co wymaga szczegółowej znajomości prawa, gdyż można narobić
sobie sporo problemów.
Profesjonalne firmy (oprócz
samej pomocy w przygotowaniu
i wysłaniu deklaracji) w cenie
mają zawarte: wykonywanie te-

lefonów do urzędu w opłaconej
sprawie, wysyłanie ponagleń
i ewentualnych odwołań oraz
analizę pism, jakie w danej sprawie holenderski fiskus wysyła.
Sezon rozliczeniowy jest również okazją dla „oszustów”, którzy oferują usługi po promocyjnych cenach. Tu, jak pokazują
ostatnie obserwacje, schemat
jest zawsze jeden. Osoba rozliczająca pobiera opłatę, dokonuje bądź obiecuje dokonania rozliczenia i… znika.
Może też być inaczej: rozliczenie w promocyjnej cenie zawiera
tylko samo rozliczenie, a potem
trzeba sobie radzić z pismami,
jakie z Holandii przychodzą
w niebieskich lub białych kopertach…
Dlatego w tej materii warto
skorzystać z usług rzetelnej i mającej doświadczenie firmy.
Rozlicz się zgodne z holenderskim prawem i czuj się pewnie,
abyś nie został z pismami wysyłanymi przez Belastingdienst
sam!
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
ANNA KŁOSOWSKA
WWW.ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
pomocy w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi
udzielimy na łamach gazety.
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Blacharz. Polski warsztat samochodowy w Deventer zatrudni blacharza. Praca od zaraz inf.
tel 0644858796.

Murarzy klinkieru. Rekrutujemy pracowników w zawodach
technicznych i budowlanych
do pracy za granicą. Murarz
Klinkieru. Miejsce pracy: Holandia. PanPol sp. z o. o., Agencja
Zatrudnienia (KRAZ 1670) poszukuje: murarzy klinkieru
z UDOKUMENTOWANYM doświadczeniem w Holandii. Stała
praca na umowie holenderskiej. Wymagania: Udokumentowane doświadczenie w zawodzie + udokumentowane doświadczenie w Holandii. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego.
Dużym plusem prawo jazdy i samochód. Mile widziany certyfikat VCA (certyfikat bezpieczeństwa, jest wymagany w większości firm w Holandii). Jeśli kandydat go nie posiada to Pracodawca pomoże w jego wyrobieniu.
Mile widziany numer SoFi (BSN)
– jest to holenderski numer podat ko wo -ubez pie cze nio wy
(w razie jego braku zostanie zorganizowane spotkanie w holenderskim urzędzie skarbowym
– Belastingdienst – w celu jego
wyrobienia). Oferujemy: stawka
godzinowa netto: 14,32 Euro
(za 40 godzin pracy w tygodniu
pracownik otrzymuje 572,75
Euro na rękę), mieszkanie gratis
(pojedynczy pokój), kilometrówka opłacona: 0,19 Euro / km
lub samochód firmowy + karta
paliwowa. Jeśli pracownik wozi
własnym samochodem innych
pracowników to otrzymuje kilometrówkę za każdego. Regularne zjazdy co 6 tygodni do domu.
Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV po angielsku (w formacie*. doc) wraz ze skanami posiadanych certyfikatów i referencji na adres: bud@euroworker.pl.

Pracownik ogólnobudowlany. Poszukujemy 2 osób

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
proszę
o
kontakt
+48864711471 lub cv@ch-24.com.
Monter / technik monter.

Montaż / produkcja żurawi

OSS. Posiadasz wiedze techniczna i chcesz nadal się rozwijać? Wyślij e-maila wraz ze
swoim cv na nasz adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl
lub zadzwoń: 073-711-3-717,
by umówić się na spotkanie.
Spierings Mobile Cranes specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz serwisie mobilnych
żurawi wieżowych. Firma, by
poszerzać swoja działalność
i stale się rozwijać poszukuje
osób na poniższe stanowiska:
monter / technik monter: montaż kabin, żurawi, układów sterowania, silników i zawieszeni na podstawie rysunku
technicznego. Ogólne wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowiskach, duża wiedza
na temat mechaniki, elektryki, pneumatyk, mile widziane wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika,
mechanika, elektryka itp.,
bezproblemowe porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim.
Job Investment oferuje: stabilną pracę dająca możliwość rozwoju, na dłuższy
okres czasu (40 godzin tygodniowo), ciekawe wynagrodzenie: 2500 – 3500 euro. Zakwaterowanie oraz
ubezpieczenie, jeśli jest to
konieczne. Nie zwlekaj, wyślij cv!

Telemonterpraca
w Niemczech. Praca na sta-

łe 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? Telemonter (centra handlowemontaż elektroinstalacji czyli kładzenie tras kablowych,
montaż kabli telekomunikacyjnych). Czego wymagamy
od Kandydata? doświadczenie jako telemonter, znajomości języka niemieckiegopoziom 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 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 Telemonter- Niemcy). Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa; zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Blacharz lakiernik. Polski
warsztat samochodowy w Deventer zatrudni blacharza lakierReklama

nika. Praca od zaraz inf.
tel 0644858796.
Kucharz. Szukamy doświadczonych kucharzy komunikujących się w języku holenderskim
lub angielskim. Praca w regionie Raamsdonksveer. Zainteresowanych proszę o przeslanie
cv na adres ewa@uitzendbureaubrabant.nl.

Monter chłodni i urządzeń
chłodniczych- praca w Niem-

czech. 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? 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
CIĄG DALSZY NA STR. 4
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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 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.
Monter / spawacz. Montaż
/ produkcja żurawi OSS. Posiadasz wiedze techniczna i chcesz
nadal się rozwijać? Wyślij e-maila wraz ze swoim cv na nasz adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl lub zadzwoń: 073-7113-717, by umówić się na spotkanie. Spierings Mobile Cranes
specjalizuje się w produkcji,
sprzedaży oraz serwisie mobilnych żurawi wieżowych. Firma,
by poszerzać swoja działalność
i stale się rozwijać poszukuje
osób na poniższe stanowiska:
monter / spawacz: przygotowywanie metalu – stali wysokostopowej, spawanie, łączenie elementów, praca z rysunkiem

technicznym. Ogólne wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowiskach, duża wiedza na temat
mechaniki, elektryki, pneumatyk, mile widziane wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika, mechanika, elektryka itp.,
bezproblemowe porozumiewanie się w języku angielskim
bądź holenderskim. Job Investment oferuje: stabilną pracę dająca możliwość rozwoju,
na dłuższy okres czasu (40 godzin tygodniowo), ciekawe wynagrodzenie: 2500 – 3500 euro. Zakwaterowanie oraz ubezpieczenie, jeśli jest to konieczne. Nie zwlekaj, wyślij cv!
Praca – szukam: Szukam
pracy z Zakwaterowaniem. Szukam pracy z mieszkaniem firmowym na dłuższy okres. NIE
PRACA PRZY MIĘSIE!!(Może być
pakowanie wędlin); CV w języku
Holenderskim; Postawy języka
Holenderskiego. Mam 42 lat,
spokojny, nie piję alkoholu, pracowity. Pracowałem na produkcjach, handlowałem w sklepie,
pracowałem na magazynach,
DocData pakowanie i sortowanie, sprzątałem, sortowałem
owoce, Na szklarni przy orchideach, pracowałem jako orderpicker słuchawka (JĘZYK POLSKI),

sortownia odpadów, pielęgnacja drzewek, pracowałem
na maszynach do robienia i klejenia kartonów, pakowałem
meble, praca przy elektronice
modemy dla ziggo i dekodery
dla upc +31659255527.
Operator wózka wysokiego składu (boczny) – Praca
w Holandii. Agencja Pracy Tym-

czasowej 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 trucka- warunek 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 jednorodzin-

nych 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.
Praca w serwisie samochodowym BOXTEL. Posia-

dasz doświadczenie w pracy
w serwisie samochodowym?
w wymianie i naprawie opon?
poszukujesz pracy w malej firmie? Mamy ciekawa ofertę pracy dla ciebie. By poszerzyć swój
zespól serwis samochodowy

w Boxtel poszukuje pracownika.
Wymagamy: doświadczenie
w pracy w serwisie samochodowym, doświadczenie w wymianie opon, porozumiewanie się
w języku angielskim, zakwaterowanie w promieniu do 20 km
od Boxtel. Oferujemy: prace
w malej rodzinnej firmie, możliwość rozmowy i pracy jako mechanik, ciekawe wynagrodzenie. Jeśli jesteś zainteresowany
oraz spełniasz powyższe wymagania prześlij nam swoje CV
na adres polen@jobinvestment.nl oraz skontaktuj się telefonicznie: 073-711-3-717. Z góry dziękujemy za aplikacje, Job
Investment.
Inżynier / serwisant zurawi
wiezowych. Montaż / produk-

cja żurawi OSS. Posiadasz wiedze techniczna i chcesz nadal
się rozwijać? Wyślij e-maila
wraz ze swoim cv na nasz adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl lub zadzwoń: 073-7113-717, by umówić się na spotkanie. Spierings Mobile Cranes
specjalizuje się w produkcji,
sprzedaży oraz serwisie mobilnych żurawi wieżowych. Firma,
by poszerzać swoja działalność
i stale się rozwijać poszukuje
osób na poniższe stanowiska:
inzynier / serwisant żurawi

wieżowych: przeprowadzenie
napraw i konserwacji maszyn,
wymiana i serwis części pojazdów. Praca odbywać się będzie
w siedzibie firmy w Oss oraz
w delegacjach na terenie Europy. Ogólne wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowiskach, duża
wiedza na temat mechaniki,
elektryki, pneumatyk, mile widziane wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika, mechanika, elektryka itp., bezproblemowe porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim. Job Investment oferuje:
stabilną pracę dająca możliwość rozwoju, na dłuższy okres
czasu (40 godzin tygodniowo),
ciekawe wynagrodzenie: 2500
– 3500 euro. Zakwaterowanie
oraz ubezpieczenie, jeśli jest to
konieczne. Nie zwlekaj, wyślij
cv!
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.
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Osoby chętne prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub
pod
numerem
telefonu
+48 864711471.
ELEKTRYK – Atrakcyjna oferta pracy 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? Elektryków. Czego wymagamy
od Kandydata? doświadczenia
jako elektryk, umiejętności
montażu szaf kablowych, umiejętności czytania planów technicznych, certyfikatów i uprawnień jako elektryk, znajomości
języka angielskiego- 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 jedno-

osobowe 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- ElektrykBelgia). 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.
Stolarz budowlany – Holandia. PILNE! Warunki: holen-

derska umowa o pracę, 450e
netto/tydzień, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie pełne.
Wymagania: doświadczenie
na w/w stanowisku, VCA lub

SCC018, SoFi mile widziane,
auto na grupę. Osoby chętne
prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.
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. Ko-

go 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,
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.
Praca produkcyjna DEN
BOSCH / SPS BV. Jesteś oso-

ba zorganizowana i dobrze wykonującą swoje obowiązki?
Posiadasz
doświadczenie
w pracy na produkcji? Chciałbyś pracować dla jeden z wiodących firm w swojej branży?
Jesli tak, to mamy cos dla właśnie dla Ciebie! Firma SPS
B. V., która jest jednym z wiodących producentów farb i innych wyrobów lakierniczych,
zajmująca się również wysyłka
ich do najpopularniejszych
sklepów budowlano-dekoracyjnych poszukuje osób na stanowisko: pracownik produkcji.
ZADANIA. Oczekujemy od Ciebie, iż jesteś osoba skupiona i zmotywowana do pracy
oraz posiadasz doświadczenie
na w/w stanowisku. Do Twoich
obowiązków, będą należały
wszelkie prace produkcyjne
w tym: praca przy linii produkcyjnej, kontrola jakości, etykietowanie produktów miesznaie
i dobieranie składników

do produkcji farb. WYMAGANIA. Doświadczenie w pracy
produkcyjnej, Chęć długotrwałego zatrudnienia; Porozumiewanie się w języku holenderskim bądź angielskim, Posiadanie prywatnego transportu.
Oferujemy prace na dłuższy
okres czasu, ze stałymi godzinami pracy od godziny 6: 00
do 16: 00 oraz stawka 10,12
euro. Zainteresowany? Prześlij
swoje cv w języku angielskim
bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl oraz skontaktuj się
z nami telefonicznie, jeśli
masz pytania: 073-711-3-717.
Operator maszyn produkcyjnych: Opis: praca 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 wiCIĄG DALSZY NA STR. 6
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dziana 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.
Opiekunka

Holandia.

ok. 940 euro netto za 2 tygodnie pracy. Holenderska firma
poszukuje doświadczonych
Opiekunów dla osób starszych
Reklama

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 numerze 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 prosi-

my 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.
Sortowanie paczek, przygotowanie paczek do wysyłki. Opis: praca w magazynie,

sortowanie paczek, zbieranie
zamówień, załadunek i rozładunek paczek, przygotowanie paczek do wysyłki, praca zmianowa (głównie popołudniówki
i nocki), możliwość pracy w innych oddziałach: Utrecht, Breda,
Son en Breugel, Den Bosch. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego,
dyspozycyjność do wyjazdu
za granicę na min. 13 tygodni,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie atutem, motywacja do pracy. Oferujemy: stawka godzinowa 9,29
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. E-mail: oferty@worktoday.pl, www.worktoday.pl, WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.
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 kandydatami. 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.

Nasza Holandia
Reklama

PRACA

Pracownik produkcji. Opis:
praca w zakładzie przetwórstwa drobiowego na jednym
z trzech działów: Delen/Inpak,
TSM, Logistics, krojenie, ważenie i pakowanie produktów drobiowych (m. in. filety, udka, podudzia, skrzydełka, pałki, całe
kurczaki), znakowanie opakowań, układanie w skrzynkach,
transport gotowych produktów
na paletach, praca w warunkach chłodnych, praca na 2
zmiany (rano i popołudnie). Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego,
dyspozycyjność do wyjazdu
za granicę na min. 12-52 tygodni, doświadczenie w pracy
na podobnym stanowisku będzie atutem, motywacja do pracy. Oferujemy: stawka godzinowa 9,50 euro, wynagrodzenie
w każdym tygodniu, zakwaterowanie służbowe oraz ubezpieczenie, dojazd do pracy samochodem służbowym z możliwością użytkowania do celów prywatnych. Kontakt: Opole, ul. 1
Maja 7/1. Tel. 77 541 70 22.
Rzeszów, ul. Rynek 16/7 (I piętro). Tel. 17 784 48 01. E-mail:
ofer ty@worktoday.pl,
www.worktoday.pl, WorkToday
posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 507.

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 wykończeniówki)- oferta 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 ad-

res 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.
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 certyfikatem 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 niemieckiegopoziom 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. 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 pra-

ca 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? 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.
CIĄG DALSZY NA STR. 8
Reklama
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Orderpicker w Zaandam
lub Delfgauw. OD ZARAZ!!!

Opis: zbieranie zamówień (voicepick system), praca przy pomocy wózka EPT, rozładunek
i załadunek towarów o wadze
do 20 kg, praca w warunkach
chłodnych (ok. 4 do +10 stopni
C),
zmiany:
07:
0017: 30, 23: 00-07: 00. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność do wyjazdu za granicę na min. 12 tygodni, mile
widziane prawo jazdy kat. B, doświadczenie w pracy w magazynie lub na produkcji będzie atutem, motywacja do pracy. Oferujemy: stawka godzinowa 10,67 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. E-mail: oferty@worktoday.pl, www.worktoday.pl, WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.
Reklama

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.

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.

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.
Wymagania: doświadczenie
w pracy jako piekarz, znajomość języka angielskiego- dobra, gotowość do podjęcia pracy

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
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osobowych i ciężarowych. Czego wymagamy od Kandydata?
doświadczenie jako mechanik
samochodów zarówno osobowych 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
mechanik- 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
magazynu
odzieżowego. OD ZARAZ!!

Opis: praca w magazynie odzieżowym, zakładanie ubrań
na wieszaki, prasowanie, metkowanie, zakładanie cen, zabezpieczeń, kontrola jakości,
pakowanie, przygotowanie towaru do wysyłki. Wymagania:
komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, samodzielność i motywacja do pracy, dyspozycyjność
do wyjazdu za granicę
na min. 5-6 tygodni. Oferujemy:
rozpoczęcie pracy 10-03-2017,
stawka godzinowa 10,84 euro,
umowa z holenderskim pracodawcą, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie służbowe.
Kontakt: Opole, ul. 1 Maja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rzeszów, ul.
Rynek 16/7 (I piętro).
Tel. 17 784 48 01. E-mail: oferty@worktoday.pl, www.worktoday.pl, WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia
nr 507.

Elektromonter bram przemysłowych- praca w Niemczech. Praca na stałe w zasię-

gu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i zgłoś się
już dziś!!! Kim jesteśmy? Jeste-

śmy 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 (głównie okolice Norymbergii). Kogo szukamy? Elektromonter bram przemysłowych
(montaż/konserwacja bram
przemysłowych, kompleksowe
wykonywanie prac instalacyjnych i przyłączeniowych). Czego
wymagamy od Kandydata? 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 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 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. 1015e netto + zakwaterowanie 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 1015e netto/40h, zakwaterowanie, ubezpieczenie pełne. Osoby chętne prosimy o kontakt
email cv@ch-24.com lub
pod numerem telefonu
+48 864711471.

SPAWACZ
CIENKICH
RUR – TIG-RVS – Praca
w Holandii. 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 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 firmoReklama

we 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 dotyczących 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 odpo-

wiednich uprawnień. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.

numer BSN, posiadam prawo
jazdy. W stopniu podstawowym
mowie po angielsku. Poszukuje
pracy w Schoonhoven lub okolicach na niepełny etat (późne popołudnia, wieczory, weekendy).

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

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

sięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap
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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 kandydatami. 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

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? Spawaczy
Mig/Mag + elektroda. Czego
wymagamy od Kandydata?
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. 12-13 netto

+ darmowe zakwaterowanie.
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 12-13e 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 rekrutuje-

my? 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 niemieckiego- 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, Czę-

stochowa, zapraszamy 9: 00
– 17: 00.
Monter regipsów. PILNE!

Monter
regipsów
na 13.03.2017. Warunki: umowa holenderska, 470e netto/tydzień, darmowe zakwaterowanie. Wymagania: min. 3 lata doświadczenia, komunikatywny
język obcy, własne narzędzia.
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,
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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 Elektromonter/ślusarz- 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. Pra-

ca 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 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 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.

Avon-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 programu dla nowej konsultantki. Poza tym ode mnie: -pakiet startowy (w tym katalogi i próbki), pewny kurier z kosmetykami
Polska –Holandia, -opieka i pomoc. Darmowa rejestracja Ty
planujesz ile godzin pracujesz.
Zapraszam. Skontaktuj się ze
mną:
Angelika,
tel: 0617 800 383, email:avonholandia@vp.pl.

SORTOWANIE I PAKOWANIE OWOCÓW I WARZYW
– OD ZARAZ! HOLANDIA. Szu-

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.

OPERATOR MASZYN CNC
– BELGIA. PRACA OD ZARAZ!

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? Operatorów
maszyn CNC. Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia jako operator
maszyn CNC, umiejętności
obsługi giętarki, lub wycinarki laserowej, lub tokarki, lub
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. 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 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, zapraszamy 9: 00 – 17: 00.

Serwisant laptopow/ tabletow/ telefonow DEN BOSCH.

Interesujesz się sprzętem elektronicznym? Posiadasz doświadczenie w naprawie tabletow, laptopów lub telefonów komórkowych? Jeśli tak to mamy
prace właśnie dla Ciebie! Jeden
z naszych najlepszych klientów
mieszczący się w s-Hertogenbosch, zajmujący się naprawa
sprzętu elektronicznego największych marek poszukuje
pracowników na stanowiska:
serwisant laptopów, serwisant
tabletow, serwisant telefonów
komórkowych. Otrzymasz indywidualne stanowisko pracy
i Twoim zadaniem będzie wykrycie usterki i jej wyeliminowanie. WYMAGANIA: doświadczenie w naprawie sprzętu elektronicznego (tablety, laptopy, telefony), mile widziane wyksztalceReklama

nie techniczne (bądź kierunkowe), szeroka wiedza na temat
hardware, dobra znajomość języka angielskiego. Oferujemy
prace w rozwijającej się firmie,
długoterminowe zatrudnienie
oraz stale 40 godzin tygodniowo z możliwość nadgodzin. Pomożemy Ci znaleźć zakwaterowanie jeśli to konieczne! Jeśli jesteś zainteresowany powyższą
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.
Blacharz. Szukamy doświadczonego blacharza, praca
w regionie Raamsdonksveer.
Od zaraz na cały etat!! Wymagana komunikatywność w języku
holenderskim lub angielskim.
Zainteresowanych
proszę
o przeslanie CV lub kontakt telefoniczny: ewa@uitzendbureaubrabant.nl, 0162 580 245.

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
DOKOŃCZENIE NA STR. 12

12

Polska i świat

PRACA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

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: 00-17: 00 Zapraszamy,
e-mail:
praca@klaverteam.com,
www.klaverteam.com.
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). Cze-

go wymagamy od Kandydata?
doświadczenie. 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 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.
Operator wózka widłowego typu heftruck lub reachtruck. Opis: praca w ma-

gazynie logistycznym, operator wózka widłowego typu heftruck lub reach truck, zbieranie zamówień (orderpicking,
voicepicking), zmiany: 06: 0015: 00, 08: 00-17: 00, 14: 4523: 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:
ofer t y@worktoday.pl,
www.worktoday.pl; WorkToday posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 507.
Malarz-piaskarz Holandia.

PILNE! Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku,
VCA lub SCC018, komunikatywny język obcy, własny transport, SoFi. Warunki: stałe zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, 480e netto/tydzień, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie pełne.
Osoby chętne prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub
pod numerem telefonu
+48 864711471.
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W hołdzie Kościuszce
– Przyjacielowi Ludzkości
Międzynarodowy Konkurs „Kosciuszko Bicentenary”
Jeśli drogie ci są hasła Wolności i Równych Praw,
weź udział w konkursie z okazji Roku Kościuszki
ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej,
świętowanego pod auspicjami UNESCO z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki.
Reklama

Inicjatorem Konkursu jest
sydnejska organizacja Kosciuszko Heritage Inc., wspierana przez Kopiec Kościuszki, The
Kosciuszko Foundation i Polską
Fundację Kościuszkowską. Poprzez ten międzynarodowy kon-

kurs pragniemy złożyć hołd Kościuszce jako Przyjacielowi Całej
Ludzkości.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości
ponad 10 tysięcy dolarów australijskich.

Polska i świat
W Konkursie mamy
trzy kategorie: muzyczną,
graficzną oraz literacką.
Zachęcamy do komponowania piosenek,
pieśni, lub ballad po polsku lub po angielsku, lub
utworu instrumentalnego i nadsyłania ich pocztą elektroniczną w formie audio lub wideo. I nagroda za najlepszą piosenkę lub kompozycję TRZY tysiące dolarów!
W kategorii graficznej
duża rozmaitość form:
portrety, sceny rodzajowe, kolaże, komiksy, karykatury, plakaty, memy,
logotypy – do nadsyłania
w postaci digital.
W kategorii literackiej
oczekujemy wierszy lub
opowiadań po polsku lub
angielsku, nie dłuższych
niż tysiąc słów.
Biorąc udział w konkursie
masz fantastyczną szansę
zaprezentowania swych talentów w skali międzynarodowej.
Konkurs ogłoszony 4 lutego
tego roku potrwa do 31 lipca.
Wyniki ogłoszone będą w dniu 3
pażdziernika tego roku podczas
uroczystej gali w Sydney.
Udział w konkursie mogą brać
udział dorośli oraz młodzież
szkół średnich w wieku od 12
do 18 lat.
Każdy uczestnik konkursu
może przysłać maximum 3 prace (każda z osobną Kartą Zgłoszenia), pod warunkiem, że prace te dotyczą trzech różnych epizodów z życia Kościuszki.

OGŁOSZENIA DROBNE

Transport – oferuję: Oferuje tani, bezpieczny transport
z adresu pod adres na terenie
Holandii, Niemiec, Belgii max
dla 4 osób komfortowym samochodem w miłej atmosferze. Prowadzę obsługę lotnisk
Eindhoven, Weeze, Dortmud.
Oferuje dojazdy do urzędów,
lekarzy, na dyskoteki-Luna,
Shuffle, Geldern i inne. Usługa
także dotyczy zakupów (również w godzinach nocnych
i weekendy), także pomoc
w małych przeprowadzkach,
oraz wszelkie inne według potrzeby klienta. Ceny do negocjacji, dla stałych klientów duże rabaty. Lokalizacja Cuijk
koło Nijmegen. Dzwoń każdego dnia o każdej porze
+31687323783

Konkursowe ściągi, zalecana bibliografia, ikonografia i użyteczne linki znajdują się na stronie internetowej: www.kosciuszkoheritage.com/200/pl_konkurs.html
Laureaci otrzymają DVD Souvenir z antologią wyselekcjonowanych prac. Pamiątkowe DVD
otrzymają również media
na świecie, kluby i organizacje
polonijne. Najlepsze prace zostaną też opublikowane w Internecie. Wśród nagród specjalnych warto wymienić choćby
dwie: Nagrodę Pierwszy na mecie dostanie ten, kogo praca dotrze do organizatora najszybciej;
ta praca zostanie „z fanfarami”
opublikowana w australijskim

portalu PULS POLONII. Będzie
i „Nagroda Publiczności” dla
prac nadesłanych między 1 marca a 30 maja br., wystawionych
w Klubach Polskich w Australii,
gdzie będzie można na nie głosować.
Apelujemy do Polonii w innych krajach, aby organizowała
podobne plebiscyty; akcja ta ma
na celu promocję Roku Kościuszki zwłaszcza w jego pierwszej połowie.
Prace konkursowe będzie
oceniało międzynarodowe jury
składające się z eksper tów
z Polski, Australii i USA. Na czele jury stoi Profesor Alex Storozynski (USA), laureat nagrody
Pulitzera, autor słynnej książki

o Kosciuszce i reżyser filmu
zrealizowanego na jej podstawie; długoletni dyrektor The Kosciuszko Foundation, obecnie
szef polskiej katedry na Quinnipiac University.
Informacje/Kontakt:
Koordynator Konkursu
Ernestyna Skurjat-Kozek
of fi ce@ko sciusz ko he ri ta ge.com
612-9484 1740
Karta Zgłoszeniowa i pełny
tekst Regulaminu Konkursowego do pobrania na stronie
www.kosciuszkoheritage.com/200
TEKST/FOT. KOMUNIKAT PRASOWY
KOSCIUSZKO HERITAGE

German Death Camps
Akcja German Death Camps
jest kontynuowana. W środę,
tj. 22.02.2017r. billboard
kampanii stawi się w Peterborough, następnie w czwartek w Manchester, w piątek
w Birmingham, w sobotę
w Southampton, natomiast
w niedzielę odbędzie się długo oczekiwane spotkanie
w Londynie.
Finalnie billboard pojawi się
w Brukseli pod Parlamentem
Europejskim, gdzie 1 mar-ca odbędzie się sesja plenarna.
O co walczymy? Inicjatywa
zrodziła się w związku z coraz
częściej pojawiającym się kłamliwym i krzywdzącym określeniem sugerującym, że obozy zagłady zbudowane przez Niemców na okupowanych przez siebie terenach były polskie.
To zakłamanie historyczne
uderza bezpośrednio w ofiary
niemieckiej napaści w czasie II Wojny Światowej, które stawia je w roli katów. A przecież
w czasie drugiej wojny światowej
na terenie okupowanej przez
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Niemców Polski istniało dziesięć
dużych obozów koncentracyjnych i zagłady nadzorowanych
przez SS. W największym z nich
– KL Auschwitz zginęło ponad 1,1 mln Żydów i ok. 140150 tys. Polaków.
Krzywdzące sformułowania
pojawiają się od wielu lat w mediach Europy Zachodniej oraz
USA. Szczególnie przodują takie
tytuły jak m.in. Washington
Post, NYT. Niepokojące jest, że
sformułowanie coraz częściej
pojawia się w niemieckich mediach, takich jak Der Spiegel,
Bild czy ostatnio w publicznej telewizji ZDF. To właśnie od tej
ostatniej akcja German Death
Camps nabrała nowego rozpędu, gdy ta przegrała proces sądowy z Polakiem, byłym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau
– Karolem Tenderą. Wyrok sądu
nakazywał przeprosić Tenderę,
jednak opublikowane przez stację ZDF przeprosiny nie spełniały
wytycznych, min. treść przeprosin miała być umieszczona na stronie głównej portalu
ZDF.
W odpowiedzi organizatorzy

akcji postanowili nagłośnić sprawę przeprosin. Mobilny, podświetlany baner z napisem „Death Camps Were Nazi German.
ZDF apologize!” wyruszył z Wrocławia do Wielkiej Brytanii przez
Niemcy i Belgię. Billboard przejechał przez miasta, takie jak Moguncja, Wiesbaden, Bonn, a następnie Bruksela i Londyn, by
ostatecznie w niedzielę dotrzeć
do Cambridge. Organizatorzy zaplanowali oczywiście przystanek
pod siedzibą ZDF w Wiesbaden,
gdzie był trzykrotnie w ciągu 2
godzin kontrolowany przez policję.
Pomimo widocznego zainteresowania akcją w mediach społecznościowych, jak i publikacji
w brytyjskiej sieci telewizyjnej
BBC, akcja w dużej mierze została zignorowana przez większość
niemieckich mediów.
Pomysł na projekt GermanDeathCamps. org zrodził się
w 2015 roku. To wtedy już planowaliśmy wykorzystanie mobilnych nośników reklamowych
do kampanii w Niemczech. Fundacja Tradycji Miast i Wsi, wspólnie ze społecznością internau-

tów skupioną wokół portalu wykop. pl wybrała projekt identyfikacji wizualnej. Następnie stworzyła stronę internetową i rozpo-

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.ju pi ter -trans port.pl,
w w w. t r a n s p o r t - c h l o d n i -

częła dystrybucję plakatów.
Wielkoformatowe nośniki reklamowe zostały wykorzystane już
przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Kontakt:
Paweł Soja –Kierownik Projektu, tel. +44 7780083883
Tomasz Muskus –Koordynator Projektu w Wielkiej Brytanii,
tel. +44 7900120469

czy.com.pl, Tel. +48 696-126142. 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 akcesoria zielarskie
oraz akcesoria kosmetyczne.
Pogotowiekosmetyczne. nl.

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: MUSTANG, OPOLE
Torowa 4, Tel 606 22 88 44
lub 606 22 88 11.

Dawid Hallmann –Dyrektor
Projektu, Fundacja Tradycji
Miast i Wsi –Prezes Fundacji, tel.
+48 533440801
Aktualne informacje oraz
zdjęcia: https://www. facebook.
com/zbieramynabillboard
ŹRÓDŁO: PRZESŁANE PRZEZ IQ
INTELIGENTNE KAMPANIE

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

l l l

Witam,
Mam pytanie: czy jest jakiś
określony termin, żeby złożyć
wniosek o dofinansowanie
do ubezpieczenia? Dokładnie
chodzi o 2015 rok. Chodzi mi
o to czy muszę składać np.
do końca kwietnia każdego roku
czy po prostu w każdej chwili?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

l l l
Odpowiedź:

Dzień dobry,
Jak rozumiem z przeczytanych korespondencji, zamykać
konta w banku nie należy przez
pierwszy miesiąc od zakończenia pracy. Jeżeli zamierzam
zjeżdżać do Polski i w kraju pobierać zasiłek 3 miesięczny, to
czy później mogę pozamykać
konto i ubezpieczenie będąc
w Polsce, czy będę musiał jeszcze raz odwiedzić Holandię?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Zamknięcie konta można zrealizować będąc w Polsce, np. powierzając to komuś.

l l l

wypłacone. Pytanie mam takie:
kiedy przyjdą pieniądze za miesiąc luty, bo słyszałam, że
po odesłaniu druków dochodowych. Jednak jeszcze ich nie
dostałam. Kiedy mam ich się
spodziewać?
Pozdrawiam

O dofinansowanie do ubezpieczenia za rok 2015 można było
składać
wniosek
do 31.08.2016 roku.

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

Witam,
Chciałabym zasięgnąć porady
w sprawie wynagrodzenia, gdyż
spotkała mnie niemiła niespodzianka ze strony mojej agencji
pracy. Mianowicie chodzi o to, iż
na początku roku przyznano mi

Odpowiedź:

Witam,
Od 22 stycznia jestem na zasiłku w Polsce. Pieniądze za kilka dni stycznia zostały mi już

Jeśli Pani ich nie dostała, to
trzeba zamówić telefonicznie, bo
nie zawsze wysyłają sami.

l l l

Witam,
Mieszkam z dwójką dzieci
w Belgii, jestem rozwiedziona,
więc praktycznie jestem samotną matką. Dzieci są w wieku 12
lat (w czerwcu skończy 13) i 2
latka (w czerwcu skończy 3).
Młodszy syn urodził się z zespołem Downa, otrzymał minimalną
ilość punktów, czyli 6. Moja pensja brutto to 2707 euro, pracuję
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Czy mogę ubiegać się o zasiłek
dla samotnej matki? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

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

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

Odpowiedź:

Zalecamy tę kwestie skonsultować ze specjalistami odnośnie
prawa pracy. Informacji na ten
temat można zasięgnąć w Inspekcji Pracy: http://www.in-

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

spec tieszw.nl/other_lan gu ages/polish/ (kontakt w języku
polskim).

podwyżkę i wysłano umowę
z moją aktualną stawką. Tydzień
temu sprawdzałam salarisa
i okazało się, że godziny pracy
policzono mi przy mniejszej stawce. Napisałam o tym błędzie
do koordynatorki, która stwierdziła, że moja niższa wypłata jest
ok, ponieważ biuro popełniło pomyłkę i podwyżka mi się nie należy, bo nie mam jeszcze przepracowanych 26 tygodni w swojej
firmie. Co zrobić w obecnej sytuacji? Czy to jest zgodne z prawem? O całej sytuacji zostałam
poinformowana tylko mailowo
w momencie, gdy upomniałam
się o swoje i do tej pory nie otrzymałam żadnego dokumentu potwierdzającego zmianę stawki
bądź korekty umowy, a moje kolejne wypłaty są niższe... Z góry
dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

l l l

Odpowiedź:

Może ubiegać się Pani o zasiłek rodzinny na dzieci, a także
o dodatki z tytułu bycia samotnym rodzicem, jak również niepełnosprawności syna.

Rozmaitości
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Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

Zastanawiali się co posadzić wokół Czarnobyla:

– Buraki.
– Nie, bo krowy pozdychają.
– No to może ziemniaki.
– Nie, bo się ludzi potruje.
– Posadzimy tytoń, a na papierosach napiszemy MINISTER
ZDROWIA OSTRZEGA PO RAZ
OSTATNI...
Środek grudnia. Od dwóch
miesięcy Norwegia ma w Stanach swojego nowego ambasadora. W jego biurze właśnie
dzwoni telefon.

– Dzień dobry panie ambasadorze, jestem z gazety dzwonię
by spytać co by pan chciał dostać na święta.
Ambasador nie jest głupi. Doskonale zna zasady, więc nie będzie żadnego skandalu.
– Proszę posłuchać, Panie
Smith: nie chcę żadnego prezentu. Wykluczone! To mogłoby być
postrzegane jako łapówka i ja
do tego nie dopuszczę. Do widzenia.
Następnego dnia znowu telefon.
– Dzień dobry, to znowu ja,
może się pan jednak namyślił
i powie co chciałby otrzymać jako prezent gwiazdkowy?
Ambasador cierpliwie wyjaśnia dlaczego nie bierze żadnych pre zen tów i roz mowa
wkrótce się kończy. Następnego dnia dziennikarz dzwoni

DOWCIPY

po raz kolejny, tym razem amba sa dor jest już wy raź nie
wkurzony.
– Panie! Myślałem, że sobie już wszyst ko wy ja śni li śmy! Żadnych prezentów!
Jednak po chwili nieco się
uspokaja i spokojnym głosem
dodaje:
– No dobrze, niech będzie
koszyk owoców. Tak, owoce
będą w porządku. Naprawdę.
Teraz ambasador ma nadzieję, dziennikarz da mu spokój.
To pewne, wszak owoce są
nie groź ne i nie spowo du ją
niepotrzebnego skandalu.
Dwa dni później gazeta publikuje:
„Co ambasadorowie chcieliby na gwiazdkę:
Niemiecki ambasador życzy sobie stabilnej ekonomii
na świecie.
Francuski ambasador życzy
so bie kon ty nu owa nia do brych wschodnio-zachodnich
stosunków.
Szwedzki ambasador życzy
so bie aby znik nął pro blem
głodu trzeciego świata.
Nor weski ambasador chce
koszyk owoców.”
– Tatusiu, czy ty wiesz,
że mama jest lepszym kierowcą od ciebie?

– Chyba żar tujesz?
– Uwierz mi. Sam mówiłeś,
że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów!
Ko leś
umó wił
się
na randkę w ciemno. Ale
trochę się wystraszył i pyta
kumpla:

– A co jeśli będzie brzydka
jak noc?
– Proste. Idź do jej domu
i jeśli rzeczywiście tak będzie
zacznij kasłać „ekhm” i udawaj silny atak astmy.
Po szedł,
za dzwo nił.
W drzwiach pojawiła się najpiękniejsza kobieta jaką widział. Już otwierał usta żeby
coś powiedzieć, nagle:
– Ekhm, ekhm – dziewczyna zaczęła się dusić.

DOWCIPY

Pewnego dnia żona wraca
do do mu z pier ścion kiem
z wielkim diamentem. Mąż
pyta zdziwiony:
– Skąd to masz?
– Graliśmy z szefem w lotto
i wygraliśmy. Kupiłam z mojej
części wygranej.
Tydzień później żona wraca
w nowym, lśniącym futrze.
– Skąd to masz?
– Graliśmy z szefem w lotto
i wygraliśmy. Kupiłam z mojej
części wygranej.
Po kolejnym tygodniu żona parkuje pod domem nowy
sportowy samochodzik. Oczywiście powtarza wyjaśnienie z totolotkiem. Przy okazji prosi męża:
– Przygotuj mi, kochanie,
kąpiel!
Po chwili wchodzi do łazienki i widzi, że mąż napuścił do wanny tyle wody, że ledwo zebrała się kałuża w okolicy korka.
– Co to ma znaczyć, to ma
być kąpiel?!
– Ko cha nie, chy ba nie
chcemy, żeby zamoczył się
Twój kupon?
Wiel ka ku mu la cja. Stoi
dziennikarz pod budką totalizatora i robi wywiady.

Pod jeż dża fa cet tra ban tem, dziennikarz przyskakuje
i pyta:
– Co pan zrobiłby z tą wygraną.
Facet myśli i mówi:
– No to większe mieszkanie, poloneza...
– A reszta?
– Reszta na konto.
Pod jeż dża fa cet po lo ne zem. Dziennikarz pyta:
– A co pan by zrobiłby...
– No, to jakiś dom, mercedes...
– A reszta?
– Reszta na konto.
Pod jeż dża fa cet naj now szym mercedesem. Dziennikarz ponawia pytanie...
– Taaak, no to spłaciłbym
urząd skarbowy, potem ZUS...
– A reszta?
– A reszta niech czeka!
Pewien facet popadł w kłopoty finansowe. Jego firma

DOWCIPY

popadła w długi, stracił samochód, bank chciał zająć dom.
Postanowił zagrać w lotka.
Niestety nie wygrał. Modli się
więc do Boga:

– Boże, moja firma bankrutuje, mogę stracić dom, spraw, żebym wygrał w lotto!
W następnym losowaniu znowu wygrał ktoś inny. Znowu się
modli i błaga:
– Boże, za tydzień stracę
dom, gdzie się podzieję z rodziną?!
Znowu wygrywa jakiś inny
gość.
– Boże, nie masz litości? Moja
rodzina głoduje, jutro bank nas
wyrzuci z domu, pozwól mi wygrać w lotto!
Nagle widzi błysk i staje
przed obliczem rozgniewanego
Boga:
– Mogę Ci pomóc, ale wykrzesaj też coś z siebie – wypełnij
wreszcie kupon!
Szef daje pracownikowi
urlop, w którym może udać
się na finansowane przez firmę wakacje. Zastrzega, żeby
z wszystkich wydatków przywieźć fakturę.

Po dwóch tygodniach pracownik wraca i pokazuje fakturę szefowi:
– Wyżywienie 120zł
– Nocleg 400zł
– Wycieczki 300zł
– Wizyta w klubie nocnym 2000zł
Szef czyta i mówi:
– Na przyszłość proszę nie pisać tak wprost „wizyta w klubie
nocnym” tylko powiedzmy „Wbijanie gwoździ"…
Za rok pracownik znów ma
darmowe wakacje, wraca i pokazuje fakturę:
- Wyżywienie 200zł
- Nocleg 1000zł
- Wycieczki 200zł
- Wbijanie gwoździ 6000zł
- Naprawa młotka 5000zł.

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!

NIESKOŃCZONOŚĆ
ZBAWIENIA
Czas doczesności
Nie-rozpoznany
po ludzku
pochodzi
z Bożej Mądrości
To jedynie
bez końca
w istnieniu
spływa
łaska Miłosierdzia
na Nieskończoność Zbawienia
zwycięży prawo Bożej Miłości!!!

* * *

Kolędnicy
prawości strzegą
w polskim obyczaju
śpieszą „po kolędzie”
O dar ekumenizmu
trzeba zabiegać
w doczesności dziejów
Z Bogiem...
Szczęście będzie!!!
W rodzinach polskich 33 kolędy
* W Wigilię 2006 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
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