
W roz li cze niach po dat ko -
wych za 2016 rok nie po ja wi -
ło się wie le zmian w od nie -
sie niu do ro ku 2015. W dal -
szym cią gu po trzeb ne jest za -
świad cze nie o wy so ko ści do -
cho dów z urzę du skar bo we -
go, po twier dza ją ce upraw -
nie nie po dat ni ka do sko rzy -
sta nia z ulg i od li czeń.
W 2016 ro ku na ko rzyść po -
dat ni ka zmie ni ła się wy so -
kość po nie sio nych kosz tów
pra cy. Przy od pro wa dzo nej
od po wied niej kwo cie po dat -
ku wyż sze kosz ty pra cy mo gą
przy czy nić się do wyż sze go
zwro tu po dat ku, niż w ro ku
po przed nim. 

W tym miej scu chce my zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na rze tel -
ność wy ko ny wa nia roz li czeń. Nie
trze ba ni ko go prze ko ny wać, że
war to sko rzy stać z usług so lid nej
fir my, któ ra do ko nu je roz li czeń
zgod nie z ho len der skim pra -
wem.

Wy so kie zwro ty po dat ku są
po ku są dla każ de go po dat ni ka.
Jed nak kwo ta ta mo że przy spo -
rzyć wie lu kło po tów, po nie waż
jak już wie lu z Pań stwa wie, sys -
tem po dat ko wy w Ho lan dii (do -
ty czy to rów nież do dat ków) jest
za licz ko wy. Ozna cza to, że urząd
naj pierw wy pła ca pie nią dze,
a do pie ro póź niej spraw dza po -
praw ność de kla ra cji. Na tzw.
czyn no ści spraw dza ją ce Be la -
sting dienst ma na wet 10 lat, co
ozna cza, że do dzie się ciu lat
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Pytania do eksperta 
– listy Czytelników
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Roz li cze nia po dat ku 2016 
– rze tel ność po nad wszyst ko!
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po wy ko na niu nie po praw ne go
roz li cze nia i otrzy ma niu zwro tu
po dat ku, mo gą Pań stwo otrzy -
mać de cy zję róż nią cą się od tej
pier wot nej. Mo że się oka zać, że
na le ży się znacz nie mniej szy
zwrot bądź urząd uzna, że zo sta -
ło za ma ło od pro wa dzo ne go po -

dat ku, co skut ko wać mo że zwro -
tem ca łej otrzy ma nej pu li pie nię -
dzy wraz z kwo tą do pła ty. Za tem
naj waż niej sze jest, by już
przy pierw szej de cy zji zo sta ła
przy zna na jed na, po praw -
na kwo ta. 

Pol ska, po dob nie jak Ho lan -
dia, to pań stwa człon kow skie
Unii Eu ro pej skiej. W prak ty ce
ozna cza to ty le, że kie dy po dat -
nik ma dłu gi w ho len der skim
urzę dzie, Ho lan dia mo że je sku -
tecz nie wy eg ze kwo wać od ta kie -
go po dat ni ka bez wzglę du na to
czy na dal jest on w Ho lan dii, czy
też wró cił do Pol ski. 

Biu ro roz li cze nio we, któ re do -
sko na le zna ho len der skie pra wo
po dat ko we, mo że za osz czę dzić
wie lu kło po tów. War to o tym pa -
mię tać wy bie ra jąc fir mę, któ rej
po wie rzy cie Pań stwo coś tak waż -
ne go, jak roz li cze nie po dat ku. Nie
war to też ko rzy stać z nie zna nej fir -
my lub ta kiej, któ ra nie ma do -
świad cze nia. Z pew no ścią też nie
na le ży brać się sa me mu za coś,
co wy ma ga szcze gó ło wej zna jo -
mo ści pra wa, gdyż moż na na ro bić
so bie spo ro pro ble mów. 

Pro fe sjo nal ne fir my (oprócz
sa mej po mo cy w przy go to wa niu
i wy sła niu de kla ra cji) w ce nie
ma ją za war te: wy ko ny wa nie te -

le fo nów do urzę du w opła co nej
spra wie, wy sy ła nie po na gleń
i ewen tu al nych od wo łań oraz
ana li zę pism, ja kie w da nej spra -
wie ho len der ski fi skus wy sy ła. 

Se zon roz li cze nio wy jest rów -
nież oka zją dla „oszu stów”, któ -
rzy ofe ru ją usłu gi po pro mo cyj -
nych ce nach. Tu, jak po ka zu ją
ostat nie ob ser wa cje, sche mat
jest za wsze je den. Oso ba roz li -
cza ją ca po bie ra opła tę, do ko nu -
je bądź obie cu je do ko na nia roz li -
cze nia i… zni ka. 

Mo że też być ina czej: roz li cze -
nie w pro mo cyj nej ce nie za wie ra
tyl ko sa mo roz li cze nie, a po tem
trze ba so bie ra dzić z pi sma mi,
ja kie z Ho lan dii przy cho dzą
w nie bie skich lub bia łych ko per -
tach…

Dla te go w tej ma te rii war to
sko rzy stać z usług rze tel nej i ma -
ją cej do świad cze nie fir my.

Roz licz się zgod ne z ho len der -
skim pra wem i czuj się pew nie,
abyś nie zo stał z pi sma mi wy sy -
ła ny mi przez Be la sting dienst
sam!

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL
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Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
pomocy w tym zakresie zapraszamy

do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl. Odpowiedzi

udzielimy na łamach gazety.
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Bla charz. Pol ski warsz tat sa -
mo cho do wy w De ven ter za trud -
ni bla cha rza. Pra ca od za raz inf.
tel 0644858796.

Mu ra rzy klin kie ru. Re kru tu -
je my pra cow ni ków w za wo dach
tech nicz nych i bu dow la nych
do pra cy za gra ni cą. Mu rarz
Klin kie ru. Miej sce pra cy: Ho lan -
dia. Pan Pol sp. z o. o., Agen cja
Za trud nie nia (KRAZ 1670) po -
szu ku je: mu ra rzy klin kie ru
z UDO KU MEN TO WA NYM do -
świad cze niem w Ho lan dii. Sta ła
pra ca na umo wie ho len der -
skiej. Wy ma ga nia: Udo ku men -
to wa ne do świad cze nie w za wo -
dzie + udo ku men to wa ne do -
świad cze nie w Ho lan dii. Mi le wi -
dzia na ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie -
miec kie go lub ho len der skie go.
Du żym plu sem pra wo jaz dy i sa -
mo chód. Mi le wi dzia ny cer ty fi -
kat VCA (cer ty fi kat bez pie czeń -
stwa, jest wy ma ga ny w więk szo -
ści firm w Ho lan dii). Je śli kan dy -
dat go nie po sia da to Pra co daw -
ca po mo że w je go wy ro bie niu.
Mi le wi dzia ny nu mer So Fi (BSN)
– jest to ho len der ski nu mer po -
dat ko wo -ubez pie cze nio wy
(w ra zie je go bra ku zo sta nie zor -
ga ni zo wa ne spo tka nie w ho len -
der skim urzę dzie skar bo wym
– Be la sting dienst – w ce lu je go
wy ro bie nia). Ofe ru je my: staw ka
go dzi no wa net to: 14,32 Eu ro
(za 40 go dzin pra cy w ty go dniu
pra cow nik otrzy mu je 572,75
Eu ro na rę kę), miesz ka nie gra tis
(po je dyn czy po kój), ki lo me trów -
ka opła co na: 0,19 Eu ro / km
lub sa mo chód fir mo wy + kar ta
pa li wo wa. Je śli pra cow nik wo zi
wła snym sa mo cho dem in nych
pra cow ni ków to otrzy mu je ki lo -
me trów kę za każ de go. Re gu lar -
ne zjaz dy co 6 ty go dni do do mu.
Oso by speł nia ją ce po wyż sze wy -
ma ga nia pro si my o prze sy ła -
nie CV po an giel sku (w for ma -
cie*. doc) wraz ze ska na mi po -
sia da nych cer ty fi ka tów i re fe -
ren cji na ad res: bud@eu ro wor -
ker.pl.

Pra cow nik ogól no bu dow la -
ny. Po szu ku je my 2 osób
z VCA/SCC. OD ZA RAZ. Pra ca
w oko li cach Ma asticht ja ko po -
moc nik bu dow la ny na dłuż szy
okres! Ofe ru je my: min. 11Eu ro
net to /h pra cy, dar mo we za -
kwa te ro wa nie (po kój jed no oso -
bo wy) i ubez pie cza nie, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie. Wy ma -
ga nia: do bra zna jo mość j. nie -
miec kie go, VCA lub SCC, wła sny
trans port. Oso by za in te re so wa -
ne pro szę o kon takt
+48864711471 lub cv@ch -
-24.com.

Mon ter / tech nik mon ter.
Mon taż / pro duk cja żu ra wi

OSS. Po sia dasz wie dze tech -
nicz na i chcesz na dal się roz wi -
jać? Wy ślij e -ma ila wraz ze
swo im cv na nasz ad res e -ma -
ilo wy: po len@jo bi nve st ment.nl
lub za dzwoń: 073-711-3-717,
by umó wić się na spo tka nie.
Spie rings Mo bi le Cra nes spe -
cja li zu je się w pro duk cji, sprze -
da ży oraz ser wi sie mo bil nych
żu ra wi wie żo wych. Fir ma, by
po sze rzać swo ja dzia łal ność
i sta le się roz wi jać po szu ku je
osób na po niż sze sta no wi ska:
mon ter / tech nik mon ter: mon -
taż ka bin, żu ra wi, ukła dów ste -
ro wa nia, sil ni ków i za wie -
sze ni na pod sta wie ry sun ku
tech nicz ne go. Ogól ne wy -
ma ga nia: mi le wi dzia ne do -
świad cze nie na po dob nym
sta no wi skach, du ża wie dza
na te mat me cha ni ki, elek -
try ki, pneu ma tyk, mi le wi -
dzia ne wy ksztal ce nie kie -
run ko we tj, me cha tro ni ka,
me cha ni ka, elek try ka itp.,
bez pro ble mo we po ro zu mie -
wa nie się w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim.
Job In ve st ment ofe ru je: sta -
bil ną pra cę da ją ca moż li -
wość roz wo ju, na dłuż szy
okres cza su (40 go dzin ty -
go dnio wo), cie ka we wy na -
gro dze nie: 2500 – 3500 eu -
ro. Za kwa te ro wa nie oraz
ubez pie cze nie, je śli jest to
ko niecz ne. Nie zwle kaj, wy -
ślij cv!

Te le mon ter - pra ca
w Niem czech. Pra ca na sta -
łe w za się gu rę ki!!! Ilość
miejsc ogra ni czo na dla te go
nie cze kaj i zgłoś się już
dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -
śmy Agen cja Pra cy Tym cza -
so wej Kla ver Sp. z o. o. z sie -
dzi bą w Czę sto cho wie z cer -
ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu -
je my? Re kru tu je my dla jed -
ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? Te le -
mon ter (cen tra han dlo we -
mon taż elek tro in sta la cji czy -
li kła dze nie tras ka blo wych,
mon taż ka bli te le ko mu ni ka -
cyj nych). Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? do świad cze -
nie ja ko te le mon ter, zna jo -
mo ści ję zy ka nie miec kie go -
po ziom A2, pra wo jaz dy. Co
ofe ru je my dla Kan dy da ta?
staw ka 13,00eu ro brut to
za go dzi nę pra cy, za trud nie -
nie na nie miec kiej umo wie
o pra cę, za kwa te ro wa nie
oko ło 400 eu ro mie sięcz nie,
do fi nan so wa nie do jaz dów
do pra cy po wy żej 15 km. Jak
apli ko wać na ofer tę? Cze ka -
my na cv od Kan dy da tów za -
in te re so wa nych po wyż szą
ofer tą pra cy speł nia ją cych
w/w kry te ria. Cv z opi sem
szcze gó ło wych in for ma cji
do ty czą cych prze bie gu do -
świad cze nia, oraz po zio mu

zna jo mo ści je zy ka nie miec kie -
go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Te le mon ter - Niem -
cy). Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul.
Gaj ce go 2, Czę sto cho wa; za pra -
sza my 9: 00 – 17: 00.

Bla charz la kier nik. Pol ski
warsz tat sa mo cho do wy w De -
ven ter za trud ni bla cha rza la kier -

ni ka. Pra ca od za raz inf.
tel 0644858796.

Ku charz. Szu ka my do świad -
czo nych ku cha rzy ko mu ni ku ją -
cych się w ję zy ku ho len der skim
lub an giel skim. Pra ca w re gio -
nie Ra ams donk sve er. Za in te re -
so wa nych pro szę o prze sla nie
cv na ad res ewa@uit zend bu re -
au bra bant.nl.

Mon ter chłod ni i urzą dzeń
chłod ni czych - pra ca w Niem -

czech. Pra ca na sta łe w za się -
gu rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj i zgłoś się
już dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -
śmy Agen cja Pra cy Tym cza so -
wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? Mon ter
chłod ni i urzą dzeń chłod ni czych
(mon taż urzą dzeń chłod ni czych,
mon taż ru ro cią gów, uru cha mia -
nie, ser wis i kon ser wa cja ma -
szyn). Cze go wy ma ga my

od Kan dy da ta? do świad cze nie,
zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie -
go - po ziom A2, pra wo jaz dy +
wła sny sa mo chód. Co ofe ru je -
my dla Kan dy da ta? staw -
ka 13,00 eu ro brut to za go dzi nę
pra cy, za trud nie nie na nie miec -
kiej umo wie o pra cę, za kwa te -
ro wa nie oko ło 400 eu ro mie -
sięcz nie, do fi nan so wa nie do jaz -
dów do pra cy po wy żej 15km.
Jak apli ko wać na ofer tę? Cze ka -
my na cv od Kan dy da tów za in te -
re so wa nych po wyż szą ofer tą
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pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka nie miec -
kie go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Mon ter chłod nii urzą -
dzeń chłod ni czych Niem cy). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa; za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Mon ter / spa wacz. Mon taż
/ pro duk cja żu ra wi OSS. Po sia -
dasz wie dze tech nicz na i chcesz
na dal się roz wi jać? Wy ślij e -ma -
ila wraz ze swo im cv na nasz ad -
res e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl lub za dzwoń: 073-711-
3-717, by umó wić się na spo -
tka nie. Spie rings Mo bi le Cra nes
spe cja li zu je się w pro duk cji,
sprze da ży oraz ser wi sie mo bil -
nych żu ra wi wie żo wych. Fir ma,
by po sze rzać swo ja dzia łal ność
i sta le się roz wi jać po szu ku je
osób na po niż sze sta no wi ska:
mon ter / spa wacz: przy go to wy -
wa nie me ta lu – sta li wy so ko sto -
po wej, spa wa nie, łą cze nie ele -
men tów, pra ca z ry sun kiem

tech nicz nym. Ogól ne wy ma ga -
nia: mi le wi dzia ne do świad cze -
nie na po dob nym sta no wi -
skach, du ża wie dza na te mat
me cha ni ki, elek try ki, pneu ma -
tyk, mi le wi dzia ne wy ksztal ce -
nie kie run ko we tj, me cha tro ni -
ka, me cha ni ka, elek try ka itp.,
bez pro ble mo we po ro zu mie wa -
nie się w ję zy ku an giel skim
bądź ho len der skim. Job In ve st -
ment ofe ru je: sta bil ną pra cę da -
ją ca moż li wość roz wo ju,
na dłuż szy okres cza su (40 go -
dzin ty go dnio wo), cie ka we wy -
na gro dze nie: 2500 – 3500 eu -
ro. Za kwa te ro wa nie oraz ubez -
pie cze nie, je śli jest to ko niecz -
ne. Nie zwle kaj, wy ślij cv!

Pra ca – szu kam: Szu kam
pra cy z Za kwa te ro wa niem. Szu -
kam pra cy z miesz ka niem fir -
mo wym na dłuż szy okres. NIE
PRA CA PRZY MIĘ SIE!!(Mo że być
pa ko wa nie wę dlin); CV w ję zy ku
Ho len der skim; Po sta wy ję zy ka
Ho len der skie go. Mam 42 lat,
spo koj ny, nie pi ję al ko ho lu, pra -
co wi ty. Pra co wa łem na pro duk -
cjach, han dlo wa łem w skle pie,
pra co wa łem na ma ga zy nach,
Do cDa ta pa ko wa nie i sor to wa -
nie, sprzą ta łem, sor to wa łem
owo ce, Na szklar ni przy or chi de -
ach, pra co wa łem ja ko or der pic -
ker słu chaw ka (JĘ ZYK POL SKI),

sor tow nia od pa dów, pie lę gna -
cja drze wek, pra co wa łem
na ma szy nach do ro bie nia i kle -
je nia kar to nów, pa ko wa łem
me ble, pra ca przy elek tro ni ce
mo de my dla zig go i de ko de ry
dla upc +31659255527.

Ope ra tor wóz ka wy so kie -
go skła du (bocz ny) – Pra ca
w Ho lan dii. Agen cja Pra cy Tym -
cza so wej Kla ver Sp. z o. o. z sie -
dzi bą w Czę sto cho wie z cer ty fi -
ka tem o nu me rze 13570 po -
szu ku je osób na sta no wi sko
ope ra tor wóz ka wy so kie go skła -
du (bocz ny): Re ach Truck. PRA -
CA W HO LAN DII. Wy ma ga nia:
do świad cze nie ja ko ope ra tor re -
ach truc ka - wa ru nek ko niecz ny,
cer ty fi kat na wóz ki wi dło we, do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go w mo wie i pi śmie, pra wo
jaz dy mi le wi dzia ne, za świad -
cze nie o nie ka ral no ści, re fe ren -
cje od po przed nich pra co daw -
ców, mo ty wa cja do pra cy, cv
w ję zy ku an giel skim. Ofe ru je -
my: za rob ki od 9,84 eu ro brut -
to/go dzi na, pra ca na ma ga zy -
nie ze sprzę tem elek tro nicz nym
(lap to py, ta ble ty, smart fo ny,
iPho ny naj bar dziej zna nych ma -
rek), pra ca w sys te mie zmia no -
wym, za trud nie nie na wa run -
kach ho len der skich, za kwa te ro -
wa nie w do mach jed no ro dzin -

nych dla osób bez pry wat ne go
miesz ka nia, szko le nie EPT bez -
po śred nio po przy jeź dzie do Ho -
lan dii (w przy pad ku po zy tyw ne -
go ukoń cze nia eg za mi nu, oraz
de kla ra cji pra cy przez 6 mie się -
cy kwo ta za szko le nie zo sta je
po kry ta przez pra co daw cę). Pra -
ca na wy so ko ści do 12 me trów!
Oso by za in te re so wa ne ofer tą
pra cy speł nia ją ce w/w kry te ria
pro si my o wy sła nie na ad res
ma ilo wy biu ra do kład nych
i szcze gó ło wych in for ma cji
o prze bie gu do tych cza so we go
do świad cze nia do ty czą ce go
w/w sta no wi ska: pra ca@kla ver -
te am.com (ma il z do pi skiem:
Re ach Truck), lub o kon takt te le -
fo nicz ny z biu rem 570901913.
Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi. www.kla ver te -
am.com – ak tu al ne ofer ty pra -
cy! Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa; za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Pra ca w ser wi sie sa mo -
cho do wym BO XTEL. Po sia -
dasz do świad cze nie w pra cy
w ser wi sie sa mo cho do wym?
w wy mia nie i na pra wie opon?
po szu ku jesz pra cy w ma lej fir -
mie? Ma my cie ka wa ofer tę pra -
cy dla cie bie. By po sze rzyć swój
ze spól ser wis sa mo cho do wy

w Bo xtel po szu ku je pra cow ni ka.
Wy ma ga my: do świad cze nie
w pra cy w ser wi sie sa mo cho do -
wym, do świad cze nie w wy mia -
nie opon, po ro zu mie wa nie się
w ję zy ku an giel skim, za kwa te -
ro wa nie w pro mie niu do 20 km
od Bo xtel. Ofe ru je my: pra ce
w ma lej ro dzin nej fir mie, moż li -
wość roz mo wy i pra cy ja ko me -
cha nik, cie ka we wy na gro dze -
nie. Je śli je steś za in te re so wa ny
oraz speł niasz po wyż sze wy ma -
ga nia prze ślij nam swo je CV
na ad res po len@jo bi nve st -
ment.nl oraz skon tak tuj się te le -
fo nicz nie: 073-711-3-717. Z gó -
ry dzię ku je my za apli ka cje, Job
In ve st ment.

In ży nier / ser wi sant zu ra wi
wie zo wych. Mon taż / pro duk -
cja żu ra wi OSS. Po sia dasz wie -
dze tech nicz na i chcesz na dal
się roz wi jać? Wy ślij e -ma ila
wraz ze swo im cv na nasz ad res
e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl lub za dzwoń: 073-711-
3-717, by umó wić się na spo -
tka nie. Spie rings Mo bi le Cra nes
spe cja li zu je się w pro duk cji,
sprze da ży oraz ser wi sie mo bil -
nych żu ra wi wie żo wych. Fir ma,
by po sze rzać swo ja dzia łal ność
i sta le się roz wi jać po szu ku je
osób na po niż sze sta no wi ska: 

in zy nier / ser wi sant żu ra wi

wie żo wych: prze pro wa dze nie
na praw i kon ser wa cji ma szyn,
wy mia na i ser wis czę ści po jaz -
dów. Pra ca od by wać się bę dzie
w sie dzi bie fir my w Oss oraz
w de le ga cjach na te re nie Eu ro -
py. Ogól ne wy ma ga nia: mi le wi -
dzia ne do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi skach, du ża
wie dza na te mat me cha ni ki,
elek try ki, pneu ma tyk, mi le wi -
dzia ne wy ksztal ce nie kie run ko -
we tj, me cha tro ni ka, me cha ni -
ka, elek try ka itp., bez pro ble mo -
we po ro zu mie wa nie się w ję zy -
ku an giel skim bądź ho len der -
skim. Job In ve st ment ofe ru je:
sta bil ną pra cę da ją ca moż li -
wość roz wo ju, na dłuż szy okres
cza su (40 go dzin ty go dnio wo),
cie ka we wy na gro dze nie: 2500
– 3500 eu ro. Za kwa te ro wa nie
oraz ubez pie cze nie, je śli jest to
ko niecz ne. Nie zwle kaj, wy ślij
cv!

Mu rarz bu dow la ny, klin -
kier. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, klin kier,
ko mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy, wła -
sny trans port mi le wi dzia ny, So -
Fi mi le wi dzia ne, mi le wi dzia ne
VCA lub SCC018. Wa run ki: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka 11-
13e net to/40h, dar mo we za -
kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie.
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Oso by chęt ne pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

ELEK TRYK – Atrak cyj -
na ofer ta pra cy w Bel gii. Do -
brze płat na pra ca w za się gu rę -
ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj i łap ofer -
tę pra cy już dziś!!! Kim je ste -
śmy? Je ste śmy Agen cja Pra cy
Tym cza so wej Kla ver Sp. z o. o.
z sie dzi bą w Czę sto cho wie z cer -
ty fi ka tem o nu me rze 13570.
Dla ko go re kru tu je my? Re kru tu -
je my dla jed ne go z klien tów
w Bel gii. Ko go szu ka my? Elek -
try ków. Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? do świad cze nia
ja ko elek tryk, umie jęt no ści
mon ta żu szaf ka blo wych, umie -
jęt no ści czy ta nia pla nów tech -
nicz nych, cer ty fi ka tów i upraw -
nień ja ko elek tryk, zna jo mo ści
ję zy ka an giel skie go - bar dzo do -
bra (zna jo mość ję zy ka jest we -
ry fi ko wa na na pod sta wie roz -
mo wy). Co ofe ru je my dla Kan dy -
da ta? staw kę od 13- 14 eu ro
brut to za go dzi nę (w za leż no ści
od do świad cze nia), wy na gro -
dze nie ty go dnio we, mi ni -
mum 38 go dzin pra cy ty go dnio -
wo, moż li wość nad go dzin, kon -
trakt na mi ni mum 6 mie się cy,
za kwa te ro wa nie - po ko je jed no -

oso bo we 425 eu ro mie sięcz nie,
po kój dwu oso bo wy 300 eu ro
mie sięcz nie od oso by, od le głość
od miej sca za kwa te ro wa nia
do miej sca pra cy - 20 km, pra cę
w peł nym wy mia rze go dzin
z moż li wo ścią pra cy na sta łe.
UWA GA!!! Pra co daw ca za strze -
ga so bie moż li wość prze pro wa -
dze nia 3 dni te sto wych dla Kan -
dy da ta!!! Jak apli ko wać na ofer -
tę? Cze ka my na cv od Kan dy da -
tów za in te re so wa nych jed ną
z po wyż szych ofert pra cy speł -
nia ją cych w/w kry te ria. Cv z opi -
sem szcze gó ło wych in for ma cji
do ty czą cych prze bie gu do świad -
cze nia, oraz po zio mu zna jo mo -
ści je zy ka ob ce go pro si my prze -
słać na ad res ma ilo wy: pra -
ca@kla ver te am.com (w ty tu le
ma ila pro si my wpi sać - Elek tryk -
Bel gia). Pro si my rów nież o za łą -
cze nie od po wied nich upraw -
nień. Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul.
Gaj ce go 2, Czę sto cho wa, za pra -
sza my 9: 00 – 17: 00.

Sto larz bu dow la ny – Ho -
lan dia. PIL NE! Wa run ki: ho len -
der ska umo wa o pra cę, 450e
net to/ty dzień, dar mo we za kwa -
te ro wa nie, ubez pie cze nie peł ne.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, VCA lub

SCC018, So Fi mi le wi dzia ne,
au to na gru pę. Oso by chęt ne
pro si my o kon takt ema il cv@ch -
-24.com lub pod nu me rem te le -
fo nu +48 864711471.

Bry ga dzi sta/fo re man Mon -
ter rusz to wań. Wy ma ga nia:
VCA lub SCC018 mi le wi dzia ne,
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, umie jęt ność czy ta nia rys.
tech nicz ne go, bar dzo do bra
zna jo mość j. ob ce go (an giel ski,
nie miec ki lub ho len der ski), wła -
sny trans port mi le wi dzia ny, So -
Fi mi le wi dzia ne. Wa run ki: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka 15-
17e net to/40h, za kwa te ro wa -
nie, ubez pie cze nie peł ne. Oso by
chęt ne pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.

PO MOC NIK HY DRAU LI KA
– PRA CA W BEL GII. Do brze
płat na pra ca w za się gu rę ki!!!
Ilość miejsc ogra ni czo na dla te -
go nie cze kaj i łap ofer tę pra cy
już dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -
śmy Agen cja Pra cy Tym cza so -
wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Bel gii. Ko -

go szu ka my? Po moc nik hy -
drau li ka (głów nie w no wych do -
mach). Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? do świad cze nia
w mon ta żu sa ni ta ria tów, umie -
jęt no ści ku cia ścian pod ru ry,
ogól ne go do świad cze nia w hy -
drau li ce, umie jęt no ści cię cia,
szli fo wa nia, mon ta żu rur, umie -
jęt no ści mon ta żu in sta la cji
grzew czej, ko lek to rów, pra wo
jaz dy kat. B - wa ru nek ko niecz -
ny, zna jo mo ści ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go lub
fran cu skie go - do bra. Co ofe ru -
je my dla Kan dy da ta? staw ka
od 12,41- 14,27 eu ro brut to
za go dzi nę, zwrot kosz tów do -
jaz du do pra cy, do dat ki, nad go -
dzi ny, za kwa te ro wa nie fir mo -
we (do 300 eu ro mie sięcz nie),
pra cę w peł nym wy mia rze go -
dzin z moż li wo ścią pra cy
na sta łe. Pa mię taj!!! Du ża ilość
go dzin = atrak cyj ne za rob ki.
Jak apli ko wać na ofer tę? Cze -
ka my na cv od Kan dy da tów za -
in te re so wa nych jed ną z po wyż -
szych ofert pra cy speł nia ją cych
w/w kry te ria. Cv z opi sem
szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych prze bie gu do świad cze -
nia, oraz po zio mu zna jo mo ści
je zy ka ob ce go pro si my prze -
słać na ad res ma ilo wy: pra -
ca@kla ver te am.com (w ty tu le
ma ila pro si my wpi sać Po moc -
nik hy drau li ka -Bel gia). Pro si my

rów nież o za łą cze nie od po -
wied nich upraw nień. Za strze -
ga my so bie pra wo do kon tak tu
z wy bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2,
Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Pra ca pro duk cyj na DEN
BOSCH / SPS BV. Je steś oso -
ba zor ga ni zo wa na i do brze wy -
ko nu ją cą swo je obo wiąz ki?
Po sia dasz do świad cze nie
w pra cy na pro duk cji? Chciał -
byś pra co wać dla je den z wio -
dą cych firm w swo jej bran ży?
Je sli tak, to ma my cos dla wła -
śnie dla Cie bie! Fir ma SPS
B. V., któ ra jest jed nym z wio -
dą cych pro du cen tów farb i in -
nych wy ro bów la kier ni czych,
zaj mu ją ca się rów nież wy sył ka
ich do naj po pu lar niej szych
skle pów bu dow la no -de ko ra cyj -
nych po szu ku je osób na sta no -
wi sko: pra cow nik pro duk cji.
ZA DA NIA. Ocze ku je my od Cie -
bie, iż je steś oso ba sku pio -
na i zmo ty wo wa na do pra cy
oraz po sia dasz do świad cze nie
na w/w sta no wi sku. Do Two ich
obo wiąz ków, bę dą na le ża ły
wszel kie pra ce pro duk cyj ne
w tym: pra ca przy li nii pro duk -
cyj nej, kon tro la ja ko ści, ety kie -
to wa nie pro duk tów miesz na ie
i do bie ra nie skład ni ków

do pro duk cji farb. WY MA GA -
NIA. Do świad cze nie w pra cy
pro duk cyj nej, Chęć dłu go trwa -
łe go za trud nie nia; Po ro zu mie -
wa nie się w ję zy ku ho len der -
skim bądź an giel skim, Po sia -
da nie pry wat ne go trans por tu.
Ofe ru je my pra ce na dłuż szy
okres cza su, ze sta ły mi go dzi -
na mi pra cy od go dzi ny 6: 00
do 16: 00 oraz staw ka 10,12
eu ro. Za in te re so wa ny? Prze ślij
swo je cv w ję zy ku an giel skim
bądź ho len der skim na ad res e -
-ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl oraz skon tak tuj się
z na mi te le fo nicz nie, je śli
masz py ta nia: 073-711-3-717.

Ope ra tor ma szyn pro duk -
cyj nych: Opis: pra ca przy li nii
pro duk cyj nej, ob słu ga ma szyn
i urzą dzeń pro duk cyj nych, uzu -
peł nia nie kom po nen tów w trak -
cie pro duk cji, od biór kom po -
nen tów z ma szyn pro duk cyj -
nych, za pew nie nie cią gło ści pra -
cy ma szyn, usu wa nie drob nych
awa rii, ukła da nie pro duk tów
na pa le tach, pra ce po moc ni cze.
Wy ma ga nia: ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go w mo wie i w pi śmie, wy -
kształ ce nie tech nicz ne, pre fe ro -
wa ne me cha nicz ne, mi le wi -
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dzia na zna jo mość tech no lo gii
pro duk cji, mi le wi dzia ne do -
świad cze nie w pra cy na pro duk -
cji oraz w ob słu dze ma szyn, sa -
mo dziel ność w dzia ła niu oraz
ak tyw ne roz wią zy wa nie pro ble -
mów, umie jęt ność pra cy w ze -
spo le, su mien ność, od po wie -
dzial ność, punk tu al ność, dys po -
zy cyj ność do wy jaz du za gra ni cę
na min. 12 ty go dni. Ofe ru je my:
staw ka go dzi no wa 10,48 eu ro,
wy na gro dze nie w każ dym ty go -
dniu, za kwa te ro wa nie służ bo we
oraz ubez pie cze nie, do jazd
do pra cy sa mo cho dem służ bo -
wym z moż li wo ścią użyt ko wa -
nia do ce lów pry wat nych, zdo by -
cie do świad cze nia. Kon takt:
Opo le, ul. 1 Ma ja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rze szów, ul.
Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. What -
sApp 503980926, E -ma il: ofer -
ty@work to day.pl; www.work to -
day.pl; Work To day po sia da Cer -
ty fi kat Agen cji Za trud nie nia
nr 507.

Opie kun ka Ho lan dia.
ok. 940 eu ro net to za 2 ty go -
dnie pra cy. Ho len der ska fir ma
po szu ku je do świad czo nych
Opie ku nów dla osób star szych

do pra cy na te re nie Ho lan dii.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, mi le wi -
dzia ne re fe ren cje z po przed nich
miejsc pra cy, dy plom pie lę -
gniar stwa, mi łe go uspo so bie -
nia, em pa tii, cier pli wo ści, za an -
ga żo wa nia w pra cę, ko mu ni ka -
tyw ny ję zyk ob cy an giel ski/nie -
miec ki/ho len der ski. Wa run ki:
za trud nie nie bez po śred nio z ho -
len der skim pra co daw cą (zwrot
po dat ku z Ho lan dii), bez płat ne
wy ży wie nie i za kwa te ro wa nie
w miej scu pra cy, do jaz dy
na koszt pra co daw cy 75 eu ro
co 2 ty go dnie (150 eu ro co mie -
siąc), sta ły kon takt z pol ską ko -
or dy na tor ką, kil ku dnio we wdro -
że nie do pra cy pod opie ką do -
świad czo ne go pra cow ni ka, wy -
na gro dze nie ok. 940 eu ro net to
za 2 ty go dnie pra cy. Pra ca
w sys te mie ro ta cyj nym – 2 ty go -
dnie pra cy a na stęp nie 2 ty go -
dnie wol ne go. Za in te re so wa -
nych pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.

Hy drau li ków. PRA CA
W NIEM CZECH TYL KO Z DO -
ŚWIAD CZE NIEM I ZN. JĘ ZY KA
OB CE GO. Do brze płat na pra ca
w za się gu rę ki!!! Ilość miejsc
ogra ni czo na dla te go nie cze kaj

na ju tro i łap ofer tę pra cy już
dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste śmy
Agen cja Pra cy Tym cza so wej
Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? Hy drau li -
ków. Cze go wy ma ga my od Kan -
dy da ta? świa dec twa ukoń cze -
nia szko ły w za wo dzie, do świad -
cze nia w za wo dzie, zna jo mo ści
ję zy ka nie miec kie go na po zio -
mie ko mu ni ka tyw nym, po sia -
da nia wła sne go sa mo cho du,
mi le wi dzia ne do dat ko we kwa li -
fi ka cje i upraw nie nia. Co ofe ru -
je my dla Kan dy da ta? staw kę
od 10 -11 eu ro net to za go dzi nę
pra cy (pra co daw ca or ga ni zu je
i opła ca za kwa te ro wa nie pra -
cow ni ka), staw kę od 13-14 eu ro
net to za go dzi nę pra cy (pra cow -
nik przej mu je kosz ty i kwe stie
or ga ni za cji noc le gu). Jak apli ko -
wać na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka nie miec -
kie go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -

my wpi sać na zwę za wo du). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa; za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00, www.kla ver -
te am.com.

Sor to wa nie pa czek, przy -
go to wa nie pa czek do wy sył -
ki. Opis: pra ca w ma ga zy nie,
sor to wa nie pa czek, zbie ra nie
za mó wień, za ła du nek i roz ła du -
nek pa czek, przy go to wa nie pa -
czek do wy sył ki, pra ca zmia no -
wa (głów nie po po łu dniów ki
i noc ki), moż li wość pra cy w in -
nych od dzia łach: Utrecht, Bre da,
Son en Breu gel, Den Bosch. Wy -
ma ga nia: ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go,
dys po zy cyj ność do wy jaz du
za gra ni cę na min. 13 ty go dni,
do świad cze nie w pra cy na po -
dob nym sta no wi sku bę dzie atu -
tem, mo ty wa cja do pra cy. Ofe -
ru je my: staw ka go dzi no wa 9,29
eu ro, wy na gro dze nie w każ dym
ty go dniu, za kwa te ro wa nie służ -
bo we oraz ubez pie cze nie, do -
jazd do pra cy sa mo cho dem
służ bo wym z moż li wo ścią użyt -
ko wa nia do ce lów pry wat nych,
zdo by cie do świad cze nia. Kon -
takt: Opo le, ul. 1 Ma ja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rze szów, ul.

Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. E -ma il: ofer -
ty@work to day.pl, www.work to -
day.pl, Work To day po sia da Cer -
ty fi kat Agen cji Za trud nie nia
nr 507.

Elek try ków. PRA CA
W NIEM CZECH TYL KO Z DO -
ŚWIAD CZE NIEM I ZN. JĘ ZY KA
OB CE GO. Do brze płat na pra ca
w za się gu rę ki!!! Ilość miejsc
ogra ni czo na dla te go nie cze -
kaj na ju tro i łap ofer tę pra cy
już dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -
śmy Agen cja Pra cy Tym cza so -
wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go
re kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? Elek try -
ków. Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? świa dec twa
ukoń cze nia szko ły w za wo dzie,
do świad cze nia w za wo dzie,
zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie -
go na po zio mie ko mu ni ka tyw -
nym, po sia da nia wła sne go sa -
mo cho du, mi le wi dzia ne do -
dat ko we kwa li fi ka cje i upraw -
nie nia. Co ofe ru je my dla Kan -
dy da ta? staw kę od 10 -11 eu -
ro net to za go dzi nę pra cy (pra -
co daw ca or ga ni zu je i opła ca
za kwa te ro wa nie pra cow ni ka),

staw kę od 13-14 eu ro net to
za go dzi nę pra cy (pra cow nik
przej mu je kosz ty i kwe stie or -
ga ni za cji noc le gu). Jak apli ko -
wać na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze -
bie gu do świad cze nia, oraz po -
zio mu zna jo mo ści je zy ka nie -
miec kie go pro si my prze słać
na ad res ma ilo wy: pra ca@kla -
ver te am.com (w ty tu le ma ila
pro si my wpi sać na zwę za wo -
du). Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul.
Gaj ce go 2, Czę sto cho wa; za -
pra sza my 9: 00 – 17: 00,
www.kla ver te am.com.

Tyn karz Ho lan dia. 450E
net to + za kwa te ro wa nie. Wy -
ma ga nia: do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, ko mu ni ka -
tyw ny ję zyk ob cy, sa mo chód
na gru pę. Wa run ki: sta łe za trud -
nie nie na ho len der skiej umo wie
o pra cę, staw ka 450 eu ro net -
to/40h, dar mo we za kwa te ro -
wa nie, ubez pie cze nie. Oso by
chęt ne pro si my o kon takt ema il
cv@ch -24.com lub pod nu me -
rem te le fo nu +48 864711471.
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Pra cow nik pro duk cji. Opis:
pra ca w za kła dzie prze twór -
stwa dro bio we go na jed nym
z trzech dzia łów: De len/In pak,
TSM, Lo gi stics, kro je nie, wa że -
nie i pa ko wa nie pro duk tów dro -
bio wych (m. in. fi le ty, ud ka, pod -
udzia, skrzy deł ka, pał ki, ca łe
kur cza ki), zna ko wa nie opa ko -
wań, ukła da nie w skrzyn kach,
trans port go to wych pro duk tów
na pa le tach, pra ca w wa run -
kach chłod nych, pra ca na 2
zmia ny (ra no i po po łu dnie). Wy -
ma ga nia: ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go,
dys po zy cyj ność do wy jaz du
za gra ni cę na min. 12-52 ty go -
dni, do świad cze nie w pra cy
na po dob nym sta no wi sku bę -
dzie atu tem, mo ty wa cja do pra -
cy. Ofe ru je my: staw ka go dzi no -
wa 9,50 eu ro, wy na gro dze nie
w każ dym ty go dniu, za kwa te ro -
wa nie służ bo we oraz ubez pie -
cze nie, do jazd do pra cy sa mo -
cho dem służ bo wym z moż li wo -
ścią użyt ko wa nia do ce lów pry -
wat nych. Kon takt: Opo le, ul. 1
Ma ja 7/1. Tel. 77 541 70 22.
Rze szów, ul. Ry nek 16/7 (I pię -
tro). Tel. 17 784 48 01. E -ma il:
o f e r  t y @ w o r k  t o  d a y . p l ,
www.work to day.pl, Work To day
po sia da Cer ty fi kat Agen cji Za -
trud nie nia nr 507.

Ma la rzy. PRA CA W NIEM -
CZECH TYL KO Z DO ŚWIAD CZE -
NIEM I ZN. JĘ ZY KA OB CE GO.
Do brze płat na pra ca w za się gu
rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj na ju tro
i łap ofer tę pra cy już dziś!!! Kim
je ste śmy? Je ste śmy Agen cja
Pra cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu je -
my? Re kru tu je my dla jed ne go
z klien tów w Niem czech. Ko go
szu ka my? Ma la rzy (umie jęt -
ność ma lo wa nia, ta pe to wa nia
i ogól nej wy koń cze niów ki)- ofer -
ta do stęp na od mar ca. Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta?
świa dec twa ukoń cze nia szko ły
w za wo dzie, do świad cze nia
w za wo dzie, zna jo mo ści ję zy ka
nie miec kie go na po zio mie ko -
mu ni ka tyw nym, po sia da nia
wła sne go sa mo cho du, mi le wi -
dzia ne do dat ko we kwa li fi ka cje
i upraw nie nia. Co ofe ru je my dla
Kan dy da ta? staw kę od 10 -11
eu ro net to za go dzi nę pra cy
(pra co daw ca or ga ni zu je i opła -
ca za kwa te ro wa nie pra cow ni -
ka), staw kę od 13-14 eu ro net -
to za go dzi nę pra cy (pra cow nik
przej mu je kosz ty i kwe stie or -
ga ni za cji noc le gu). Jak apli ko -
wać na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka nie miec -
kie go pro si my prze słać na ad -

res ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać na zwę za wo du). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa; za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00, www.kla ver -
te am.com.

De karz - pra ca w Niem -
czech. Pra ca na sta łe w za się -
gu rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni -
czo na dla te go nie cze kaj i zgłoś
się już dziś!!! Kim je ste śmy? Je -
ste śmy Agen cja Pra cy Tym cza -
so wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi -
bą w Czę sto cho wie z cer ty fi ka -
tem o nu me rze 13570. Dla ko -
go re kru tu je my? Re kru tu je my
dla jed ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? De -
karz/ślu sarz (kła dze nie blach
na da chach, cię cie, gię cie, kla -
sycz na ob rób ka bla chy). Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta? do -
świad cze nie ja ko de karz, zna -
jo mo ści ję zy ka nie miec kie go -
po ziom A1, pra wo jaz dy. Co
ofe ru je my dla Kan dy da ta?
staw ka 11,00- 11,50 eu ro
brut to za go dzi nę pra cy w za -
leż no ści od po zio mu zna jo mo -
ści nie miec kie go, za trud nie nie
na nie miec kiej umo wie o pra -
cę, za kwa te ro wa nie oko ło 400
eu ro mie sięcz nie, do fi nan so -
wa nie do jaz dów do pra cy po -
wy żej 15 km. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych po wyż szą ofer tą pra cy
speł nia ją cych w/w kry te ria. Cv
z opi sem szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych prze bie gu
do świad cze nia, oraz po zio mu
zna jo mo ści je zy ka nie miec kie -
go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro -
si my wpi sać De karz/ślu sarz -
Niem cy). Za strze ga my so bie
pra wo do kon tak tu z wy bra -
ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2,
Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Prze pa lacz zlo mu z VCA.
Biu ro po śred nic twa pra cy
TRAM PER Fle xwork po szu ku -
je pra cow ni ków z ukoń czo -
nym kur sem VCA do pra cy
na sta no wi sko prze pa la cza
zło mu. Miej sce pra cy: oko li ce
Vlis sin gen, Ze eland. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie, kurs
VCA, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie -
go. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o prze sy ła nie CV, ko -
pie cer ty fi ka tu VCA, so fi nu -
mer oraz ko pie do wo du oso -
bi ste go na ad res e -ma il: in -
fo@tram per fle xwork.nl.

Ope ra tor ko par ki - pra ca
w Bel gii. Do brze płat na pra -
ca w za się gu rę ki!!! Ilość

miejsc ogra ni czo na dla te go nie
cze kaj i łap ofer tę pra cy już
dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste śmy
Agen cja Pra cy Tym cza so wej
Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Bel gii. Ko -
go szu ka my? Ope ra to rów ko -
par ki. Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? do świad cze nia
ja ko ope ra tor ko par ki, upraw -
nień do ste ro wa nia ko par ką,
mi le wi dzia ne pra wo jaz dy kat.
C+E, zna jo mo ści ję zy ka an giel -
skie go lub ho len der skie go lub
fran cu ski. Co ofe ru je my dla
Kan dy da ta? staw kę od 13,50
eu ro brut to za go dzi nę, zwrot
kosz tów do jaz du do pra cy, do -
dat ki, nad go dzi ny, za kwa te ro -
wa nie fir mo we (do 300 eu ro
mie sięcz nie), pra cę w peł nym
wy mia rze go dzin z moż li wo ścią
pra cy na sta łe. Pa mię taj!!! Du -
ża ilość go dzin = atrak cyj ne za -
rob ki. Jak apli ko wać na ofer tę?
Cze ka my na cv od Kan dy da tów
za in te re so wa nych jed ną z po -
wyż szych ofert pra cy speł nia ją -
cych w/w kry te ria. Cv z opi sem
szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych prze bie gu do świad cze -
nia, oraz po zio mu zna jo mo ści
je zy ka ob ce go pro si my prze -
słać na ad res ma ilo wy: pra -
ca@kla ver te am.com (w ty tu le
ma ila pro si my wpi sać Ope ra tor
ko par ki -Bel gia). Pro si my rów -
nież o za łą cze nie od po wied -
nich upraw nień. Za strze ga my
so bie pra wo do kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2,
Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.
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Or der pic ker w Za an dam
lub Del fgauw. OD ZA RAZ!!!
Opis: zbie ra nie za mó wień (vo -
ice pick sys tem), pra ca przy po -
mo cy wóz ka EPT, roz ła du nek
i za ła du nek to wa rów o wa dze
do 20 kg, pra ca w wa run kach
chłod nych (ok. 4 do +10 stop ni
C), zmia ny: 07: 00-
17: 30, 23: 00-07: 00. Wy ma -
ga nia: ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, dys -
po zy cyj ność do wy jaz du za gra -
ni cę na min. 12 ty go dni, mi le
wi dzia ne pra wo jaz dy kat. B, do -
świad cze nie w pra cy w ma ga zy -
nie lub na pro duk cji bę dzie atu -
tem, mo ty wa cja do pra cy. Ofe -
ru je my: staw ka go dzi no -
wa 10,67 eu ro, wy na gro dze nie
w każ dym ty go dniu, za kwa te ro -
wa nie służ bo we oraz ubez pie -
cze nie, do jazd do pra cy sa mo -
cho dem służ bo wym z moż li wo -
ścią użyt ko wa nia do ce lów pry -
wat nych, zdo by cie do świad cze -
nia. Kon takt: Opo le, ul. 1 Ma -
ja 7/1. Tel. 77 541 70 22. Rze -
szów, ul. Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. E -ma il: ofer -
ty@work to day.pl, www.work to -
day.pl, Work To day po sia da Cer -
ty fi kat Agen cji Za trud nie nia
nr 507.

Pra cow nik wy mia ny opon
w cen trum ser wi so wym. Opis:
pra ca w cen trum ser wi so wym,
wy mia na opon z zi mo wych
na let nie, spraw dza nie ci śnie nia
w opo nach, pra ce po moc ni cze,
pro wa dze nie do ku men ta cji,
przed roz po czę ciem pra cy jest
dwu/trzy dnio we szko le nie, po -
zwa la ją ce zdo być od po wied nie
kwa li fi ka cje, po za koń cze niu
szko le nia każ dy uczest nik otrzy -
ma cer ty fi kat GRA TIS. Wy ma -
ga nia: ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, dys -
po zy cyj ność do wy jaz du za gra -
ni cę na min. 8 ty go dni, do świad -
cze nie w pra cy na po dob nym
sta no wi sku bę dzie atu tem, mo -
ty wa cja do pra cy. Ofe ru je my:
staw ka go dzi no wa 9,86 eu ro,
wy na gro dze nie w każ dym ty go -
dniu, za kwa te ro wa nie służ bo we
oraz ubez pie cze nie, do jazd
do pra cy sa mo cho dem służ bo -
wym z moż li wo ścią użyt ko wa -
nia do ce lów pry wat nych, zdo by -
cie do świad cze nia. Kon takt:
Opo le, ul. 1 Ma ja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rze szów, ul.
Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. What -
sApp 503980926. E -ma il: ofer -
ty@work to day.pl, www.work to -
day.pl; Work To day po sia da Cer -
ty fi kat Agen cji Za trud nie nia
nr 507.

Kie row ca C+E. Pra ca
w Bel gii. Do brze płat na pra ca
w za się gu rę ki!!! Ilość miejsc
ogra ni czo na dla te go nie cze kaj
i łap ofer tę pra cy już dziś!!! Kim
je ste śmy? Je ste śmy Agen cja
Pra cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu je -
my? Re kru tu je my dla jed ne go
z klien tów w Bel gii. Ko go szu ka -
my? Kie row ców kat. C+E. Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta? po -
sia da nia pra wa jaz dy C+E, do -
świad cze nia, punk tu al no ści,
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go lub fran cu -
ski, go to wo ści do pra cy w ela -
stycz nym cza sie pra cy. Co ofe ru -
je my dla Kan dy da ta? staw kę
od 11,39 eu ro brut to za go dzi -
nę, zwrot kosz tów do jaz du
do pra cy, do dat ki, nad go dzi ny,
za kwa te ro wa nie fir mo we
(do 300 eu ro mie sięcz nie), pra -
cę w peł nym wy mia rze go dzin
z moż li wo ścią pra cy na sta łe.
Pa mię taj!!! Du ża ilość go dzin
– na wet 14 dzien nie = atrak cyj -
ne za rob ki. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze bie -

gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka ob ce go
pro si my prze słać na ad res ma -
ilo wy: pra ca@kla ver te am.com
(w ty tu le ma ila pro si my wpi sać:
Kie row ca kat. C+E - Bel gia). Pro -
si my rów nież o za łą cze nie od po -
wied nich upraw nień. Za strze ga -
my so bie pra wo do kon tak tu
z wy bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2, Czę -
sto cho wa; za pra sza my 9: 00
– 17: 00.

Pie karz - pra ca w Bel gii.
Szu kasz do brze płat nej pra cy
w Bel gii?- Świet nie ma my dla
Cie bie ide al ną ofer tę! Je ste śmy
Agen cja Za trud nie nia i Pra cy
Tym cza so wej KLA VER Sp. z o.
o z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570 po szu ku je my kan dy -
da tów do pra cy ja ko pie karz
PRA CA W BEL GII. Ofe ru je my:
staw ka od 13,20-13,60 eu ro
brut to za go dzi nę, zwrot za do -
jazd do pra cy+ extra płat ne go -
dzi ny noc ne, za kwa te ro wa -
nie 300 eu ro mie sięcz nie, ubez -
pie cze nie pła ci pra co daw ca,
pra ca od wtor ku do nie dzie li.
Wy ma ga nia: do świad cze nie
w pra cy ja ko pie karz, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go - do -
bra, go to wość do pod ję cia pra cy

w sys te mie zmia no wym. Zaj -
mu je my się kom plek so wo ca łą
or ga ni za cją wy jaz du. Za pew nia -
my rów nież opie kę ko or dy na to -
ra, oraz po moc w cza sie ca łe go
okre su za trud nie nia. Je śli je steś
za in te re so wa ny w/w ofer tą
prze ślij do nas cv w ty tu le ma ila
wpi su jąc: pie karz -Bel gia. KLA -
VER – Agen cja Za trud nie nia
i Pra cy Tym cza so wej,
tel:+48 570 901 913, pn -pt 9-
17 za pra sza my, e -ma il: pra -
ca@kla ver te am.com.

Roz biór ka stat ków – Bel -
gia. Pil nie po szu ku je my oso by
do pra cy w Bel gi, oko li ce Gent,
na stocz ni przy roz biór kach stat -
ków. Pra ce po le ga na roz biór ce
i de mon ta żu wnętrz stat ków
oraz sor to wa niu/ re cy klin gu po -
zy ska nych w ten spo sób me ta li.
Po trze bu je my oso by z do brą
kon dy cją fi zycz ną. Wy ma ga nia:
Ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub ho len der -
skie go, Cer ti fi kat VCA (BHP), Mi -
le wi dzia ne do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, Do bra kon -
dy cja fi zycz na i moż li wość pra cy
w róż nych wa run kach at mos fe -
rycz nych, Mi le wi dzia ne pra wo
jaz dy kat. B. Ofe ru je my: Moż li -
wość przy ucze nia się do pra cy

przy pal ni kach i cie ciu ele men -
tów z me ta li, Umo wa o pra ce
na wa run kach ho len der skich,
Po moc w do pil no wa niu wszyst -
kich for mal no ści, ta kich jak nu -
mer BSN (daw ny nu mer SO FI),
Ubez pie cze nie zdro wot ne, Pra -
ca na ca ły etat z moż li wo ścią za -
trud nie nia na sta le, Za kwa te ro -
wa nie w ma łym lo kal nym ho te -
lu. Za in te re so wa nych pro si my
o prze sla nie swo je go CV na ad -
res ema il: pra ca@biz z temp.nl
z in for ma cja w ty tu le: Bel gia
– roz bior ka, lub o te le fon 00 31
(0) 23- 5386409. Szcze gó ły fi -
nan so we i tech nicz ne ofer ty wy -
sy ła my po zy tyw nie zwe ry fi ko -
wa nym kan dy da tom na ad res
ema il oraz kon tak tu je my się te -
le fo nicz nie.

Me cha nik - pra ca w Bel gii.
Do brze płat na pra ca w za się gu
rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj i łap ofer -
tę pra cy już dziś!!! Kim je ste -
śmy? Je ste śmy Agen cja Pra cy
Tym cza so wej Kla ver Sp. z o. o.
z sie dzi bą w Czę sto cho wie z cer -
ty fi ka tem o nu me rze 13570.
Dla ko go re kru tu je my? Re kru tu -
je my dla jed ne go z klien tów
w Bel gii. Ko go szu ka my? Me -
cha nik, mon ter sa mo cho dów
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oso bo wych i cię ża ro wych. Cze -
go wy ma ga my od Kan dy da ta?
do świad cze nie ja ko me cha nik
sa mo cho dów za rów no oso bo -
wych jak i cię ża ro wych min. 2
la ta, do świad cze nia w mon ta żu
czę ści hy drau licz nych, pneu ma -
tycz nych, umie jęt ność dia gno -
sty ki sa mo cho du, zna jo mo ści
ję zy ka an giel skie go lub ho len -
der skie go lub fran cu skie go
– śred nia. Co ofe ru je my dla
Kan dy da ta? staw kę od 14,00
eu ro brut to za go dzi nę, zwrot
kosz tów do jaz du do pra cy, nad -
go dzi ny, za kwa te ro wa nie fir mo -
we (do 300 eu ro mie sięcz nie),
pra cę w peł nym wy mia rze go -
dzin z moż li wo ścią pra cy na sta -
łe. Du ża ilość go dzin = atrak cyj -
ne za rob ki. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka ob ce go
pro si my prze słać na ad res ma -
ilo wy: pra ca@kla ver te am.com
(w ty tu le ma ila pro si my wpi sać
me cha nik - Bel gia). Pro si my
rów nież o za łą cze nie od po wied -
nich upraw nień. Za strze ga my
so bie pra wo do kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2, Czę -
sto cho wa, za pra sza my 9: 00
– 17: 00.

Pra cow nik ma ga zy nu
odzie żo we go. OD ZA RAZ!!
Opis: pra ca w ma ga zy nie odzie -
żo wym, za kła da nie ubrań
na wie sza ki, pra so wa nie, met -
ko wa nie, za kła da nie cen, za -
bez pie czeń, kon tro la ja ko ści,
pa ko wa nie, przy go to wa nie to -
wa ru do wy sył ki. Wy ma ga nia:
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go lub nie miec -
kie go, mi le wi dzia ne do świad -
cze nie na po dob nym sta no wi -
sku, sa mo dziel ność i mo ty wa -
cja do pra cy, dys po zy cyj ność
do wy jaz du za gra ni cę
na min. 5-6 ty go dni. Ofe ru je my:
roz po czę cie pra cy 10-03-2017,
staw ka go dzi no wa 10,84 eu ro,
umo wa z ho len der skim pra co -
daw cą, atrak cyj ne wy na gro dze -
nie, za kwa te ro wa nie służ bo we.
Kon takt: Opo le, ul. 1 Ma ja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rze szów, ul.
Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. E -ma il: ofer -
ty@work to day.pl, www.work to -
day.pl, Work To day po sia da Cer -
ty fi kat Agen cji Za trud nie nia
nr 507.

Elek tro mon ter bram prze -
my sło wych - pra ca w Niem -
czech. Pra ca na sta łe w za się -
gu rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj i zgłoś się
już dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -

śmy Agen cja Pra cy Tym cza so -
wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Niem -
czech (głów nie oko li ce No rym -
ber gii). Ko go szu ka my? Elek tro -
mon ter bram prze my sło wych
(mon taż/kon ser wa cja bram
prze my sło wych, kom plek so we
wy ko ny wa nie prac in sta la cyj -
nych i przy łą cze nio wych). Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta? do -
świad cze nie przy mon ta żu
bram prze my sło wych, upraw -
nie nia SEP, pra wo jaz dy + wła -
sny sa mo chód. Co ofe ru je my
dla Kan dy da ta? staw -
ka 12,50 eu ro brut to za go dzi -
nę pra cy, za trud nie nie na nie -
miec kiej umo wie o pra cę, za -
kwa te ro wa nie oko ło 400 eu ro
mie sięcz nie, do fi nan so wa nie
do jaz du do pra cy po wy -
żej 15km. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych po wyż szą ofer tą pra cy
speł nia ją cych w/w kry te ria.
Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze -
bie gu do świad cze nia, oraz po -
zio mu zna jo mo ści je zy ka nie -
miec kie go pro si my prze słać
na ad res ma ilo wy: pra ca@kla -
ver te am.com (w ty tu le ma ila
pro si my wpi sać elek tro mon -
ter bram prze my sło wych
– Niem cy). Za strze ga my so -
bie pra wo do kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2,
Czę sto cho wa; za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Mon ter rusz to wań. 10-
15e net to + za kwa te ro wa -
nie Wy ma ga nia: VCA lub
SCC018, do świad cze nie
na w/w sta no wi sku, ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk ob cy, wła sny
trans port mi le wi dzia ny. So Fi
mi le wi dzia ne. Wa run ki: sta łe
za trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka 10-
15e net to/40h, za kwa te ro wa -
nie, ubez pie cze nie peł ne. Oso -
by chęt ne pro si my o kon takt
ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

SPA WACZ CIEN KICH
RUR – TIG -RVS – Pra ca
w Ho lan dii. Do brze płat -
na pra ca w za się gu rę ki!!!
Ilość miejsc ogra ni czo na dla -
te go nie cze kaj i łap ofer tę
pra cy już dziś!!! Kim je ste -
śmy? Je ste śmy Agen cja Pra -
cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu -
je my? Re kru tu je my dla jed ne -
go z klien tów w Ho lan dii. Ko -
go szu ka my? Spa wa czy TIG

bla chy RVS (spa wa nie cien kich
rur). Cze go wy ma ga my od Kan -
dy da ta? do świad cze nia ja ko
spa wacz TIG min. 2 la ta, upraw -
nień do spa wa nia me to dą TIG,
zna jo mość ję zy ka an giel skie go
na po zio mie do brym, re fe ren cji
od Pol skich pra co daw ców, ak tu -
al ne go za świad cze nia o nie ka -
ral no ści. Co ofe ru je my dla Kan -
dy da ta? staw kę 13 eu ro brut to
za go dzi nę pra cy, mi ni mum 40
go dzin pra cy w ty go dniu, ubez -
pie cze nie 20,37 eu ro ty go dnio -
wo, za kwa te ro wa nie fir mo -

we 250 eu ro mie sięcz nie, wła -
sny sa mo chód. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych po wyż szą ofer tą pra cy
speł nia ją cych w/w kry te ria. Cv
z opi sem szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych prze bie gu
do świad cze nia, oraz po zio mu
zna jo mo ści je zy ka an giel skie go
pro si my prze słać na ad res ma -
ilo wy: pra ca@kla ver te am.com
(w ty tu le ma ila pro si my wpi sać
Spa wacz TIG cien kie ru ry). Pro -
si my rów nież o za łą cze nie od po -

wied nich upraw nień. Za strze ga -
my so bie pra wo do kon tak tu
z wy bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2, Czę -
sto cho wa, za pra sza my 9: 00
– 17: 00.

Pra ca – szu kam: Po szu ku ję
pra cy -part ti me. Wi tam, Je -
stem 33-let nią ko bie ta z du żym
do świad cze niem w pra cy fi zycz -
nej jak i umy sło wej. Mam mel -
du nek w Ho lan dii i wy ro bio ny

nu mer BSN, po sia dam pra wo
jaz dy. W stop niu pod sta wo wym
mo wie po an giel sku. Po szu ku je
pra cy w Scho on ho ven lub oko li -
cach na nie peł ny etat (póź ne po -
po łu dnia, wie czo ry, week en dy).

Spa wacz TIG - pra ca w Bel -
gii. Do brze płat na pra ca w za -
się gu rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni -
czo na dla te go nie cze kaj i łap
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ofer tę pra cy już dziś!!! Kim je ste -
śmy? Je ste śmy Agen cja Pra cy
Tym cza so wej Kla ver Sp. z o. o.
z sie dzi bą w Czę sto cho wie z cer -
ty fi ka tem o nu me rze 13570.
Dla ko go re kru tu je my? Re kru tu -
je my dla jed ne go z klien tów
w Bel gii. Ko go szu ka my? Spa -
wacz TIG (stal nie rdzew na, alu -
mi nium). Cze go wy ma ga my
od Kan dy da ta? do świad cze nia
spa wa niu me to dą TIG (spa wa -
nie po rę czy, ba lu strad), zna jo -
mo ści ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go lub fran cu ski.
Co ofe ru je my dla Kan dy da ta?
staw kę od 13,50 eu ro brut to
za go dzi nę, zwrot kosz tów do -
jaz du do pra cy, do dat ki zmia no -
we, nad go dzi ny, za kwa te ro wa -
nie fir mo we (do 300 eu ro mie -
sięcz nie), pra cę w peł nym wy -
mia rze go dzin z moż li wo ścią
pra cy na sta łe. Pa mię taj!!! Du ża
ilość go dzin = atrak cyj ne za rob -
ki. Jak apli ko wać na ofer tę?
Cze ka my na cv od Kan dy da tów
za in te re so wa nych jed ną z po -
wyż szych ofert pra cy speł nia ją -
cych w/w kry te ria. Cv z opi sem
szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych prze bie gu do świad cze -
nia, oraz po zio mu zna jo mo ści
je zy ka ob ce go pro si my prze słać
na ad res ma ilo wy: pra ca@kla -
ver te am.com (w ty tu le ma ila

pro si my wpi sać Spa wacz TIG -
-Bel gia). Pro si my rów nież o za łą -
cze nie od po wied nich upraw -
nień. Za strze ga my so bie pra wo
do kon tak tu z wy bra ny mi kan -
dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul.
Gaj ce go 2, Czę sto cho wa; za pra -
sza my 9: 00 – 17: 00.

Pra cow nik fi zycz ny. Biu ro
po śred nic twa pra cy TRAM PER
Fle xwork po szu ku je chęt nych
osób do pra cy fi zycz nej przy pro -
duk cji pa szy dla zwie rząt. Miej -
sce pra cy: Vlis sin gen, Ze eland.
Wy ma ga nia: Do świad cze nie
w pra cy na sta no wi sku ope ra to -
ra wóz ka wi dło we go, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie CV, so fi nu mer oraz ko pie
do wo du oso bi ste go na ad res e -
-ma il: in fo@tram per fle xwork.nl

Spa wacz Mig/Mag elek -
tro da - pra ca w Bel gii. Do brze
płat na pra ca w za się gu rę ki!!!
Ilość miejsc ogra ni czo na dla te -
go nie cze kaj i łap ofer tę pra cy
już dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste -
śmy Agen cja Pra cy Tym cza so -
wej Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem

o nu me rze 13570. Dla ko go
re kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Bel gii.
Ko go szu ka my? Spa wa czy
Mig/Mag + elek tro da. Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta?
do świad cze nia na pół au to ma -
cie i elek tro dzie (spa wa nie
kon te ne rów w por cie i stat -
ków), zna jo mo ści ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie go
lub fran cu ski, pra wo jaz dy kat.
B. Co ofe ru je my dla Kan dy da -
ta? staw kę od 13,20 eu ro brut -
to za go dzi nę, zwrot kosz tów
do jaz du do pra cy, do dat ki
zmia no we, nad go dzi ny, za kwa -
te ro wa nie fir mo we (325 eu ro
mie sięcz nie), pra cę w peł nym
wy mia rze go dzin z moż li wo -
ścią pra cy na sta łe. Pra co daw -
ca za strze ga so bie moż li wość
prze pro wa dze nia te stu spa wal -
ni cze go dla Kan dy da ta. Pa -
mię taj!!! Du ża ilość go dzin =
atrak cyj ne za rob ki. Jak apli ko -
wać na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych jed ną z po wyż szych ofert
pra cy speł nia ją cych w/w kry te -
ria. Cv z opi sem szcze gó ło wych
in for ma cji do ty czą cych prze -
bie gu do świad cze nia, oraz po -
zio mu zna jo mo ści je zy ka ob -
ce go pro si my prze słać na ad -
res ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Spa wacz Mig/Mag -

Bel gia). Pro si my rów nież o za -
łą cze nie od po wied nich upraw -
nień. Za strze ga my so bie pra -
wo do kon tak tu z wy bra ny mi
kan dy da ta mi. Kla ver Sp. z o.
o., Ul. Gaj ce go 2, Czę sto cho wa,
za pra sza my 9: 00 – 17: 00.

Mon ter izo la cji prze my sło -
wych – Ho lan dia. 12-13 net to
+ dar mo we za kwa te ro wa nie.
Wy ma ga nia: VCA lub SCC018,
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, ko mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy,
wła sny trans port mi le wi dzia ny.
So Fi mi le wi dzia ne. Wa run ki:
sta łe za trud nie nie na ho len der -
skiej umo wie o pra cę, staw -
ka 12-13e net to/40h, dar mo we
za kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
peł ne. Oso by chęt ne pro si my
o kon takt ema il cv@ch -24.com
lub pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Ślu sarz/Spa wacz MAG -
pra ca w Niem czech. Pra ca
na sta łe w za się gu rę ki!!! Ilość
miejsc ogra ni czo na dla te go nie
cze kaj i zgłoś się już dziś!!! Kim
je ste śmy? Je ste śmy Agen cja
Pra cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu je -

my? Re kru tu je my dla jed ne go
z klien tów w Niem czech. Ko go
szu ka my? Ślu sarz/spa wacz
MAG (fir ma zaj mu ją ca się bu do -
wą mo stów oraz od wod nień
pod dro ga mi - cię cie flek sem,
wier ce nie, pra ce ślu sar skie
i spa wal ni cze). Cze go wy ma ga -
my od Kan dy da ta? do świad cze -
nie, zna jo mo ści ję zy ka nie miec -
kie go - po ziom A2, pra wo jaz dy
+ wła sny sa mo chód. Co ofe ru je -
my dla Kan dy da ta? staw -
ka 11,50- 12,00 eu ro brut to
za go dzi nę pra cy w za leż no ści
od po zio mu zna jo mo ści nie -
miec kie go, za trud nie nie na nie -
miec kiej umo wie o pra cę, za -
kwa te ro wa nie oko ło 400 eu ro
mie sięcz nie, do fi nan so wa nie
do jaz dów do pra cy po wy -
żej 15 km. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych po wyż szą ofer tą pra cy
speł nia ją cych w/w kry te ria. Cv
z opi sem szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych prze bie gu
do świad cze nia, oraz po zio mu
zna jo mo ści je zy ka nie miec kie -
go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Ślu sarz - spa wacz
MAG – Niem cy). Za strze ga my
so bie pra wo do kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. Kla -
ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce go 2, Czę -

sto cho wa, za pra sza my 9: 00
– 17: 00.

Mon ter re gip sów. PIL NE!
Mon ter re gip sów
na 13.03.2017. Wa run ki: umo -
wa ho len der ska, 470e net to/ty -
dzień, dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Wy ma ga nia: min. 3 la ta do -
świad cze nia, ko mu ni ka tyw ny
ję zyk ob cy, wła sne na rzę dzia.
Oso by chęt ne pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.

Elek tro mon ter/Ślu sarz -
pra ca w Niem czech. Pra ca
na sta łe w za się gu rę ki!!! Ilość
miejsc ogra ni czo na dla te go nie
cze kaj i zgłoś się już dziś!!! Kim
je ste śmy? Je ste śmy Agen cja
Pra cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu je -
my? Re kru tu je my dla jed ne go
z klien tów w Niem czech. Ko go
szu ka my? Elek tro mon te -
rów/ślu sa rzy. Cze go wy ma ga -
my od Kan dy da ta? do świad cze -
nia ja ko elek tro mon ter/ślu sarz
min. 3 la ta, umie jęt no ści czy ta -
nia ry sun ku tech nicz ne go i pla -
nów, wy kształ ce nie kie run ko we
lub/i upraw nie nia SEP do 1 kV,
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zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie -
go - po ziom ko mu ni ka tyw nym
A2, pra wo jaz dy+ wła sny sa mo -
chód. Co ofe ru je my dla Kan dy -
da ta? staw ka od 11,88 eu ro
brut to za go dzi nę + die ta w wy -
so ko ści 35 eu ro dzien nie (nie -
opo dat ko wa ne przez ca ły okres
trwa nia umo wy)+ do dat ki i pod -
wyż ki wy ni ka ją ce z ukła du ta ry -
fo we go, za trud nie nie na nie -
miec kiej umo wie o pra cę, pra ca
na sta łe, pod no sze nie kwa li fi ka -
cji, zdo by wa nie do dat ko wych
cer ty fi ka tów np. SCC, upraw nie -
nia na pod no śni ki itp., po moc
w zor ga ni zo wa niu za miesz ka -
nia, po moc pol sko ję zycz ną
przy wy peł nia niu for mu la rzy
i wnio sków urzę do wych, bez -
płat ne na rzę dzia do pra cy oraz
odzież ro bo czą, moż li wość zjaz -
du do Pol ski na wet na 2 mie sią -
ce. Jak apli ko wać na ofer tę?
Cze ka my na cv od Kan dy da tów
za in te re so wa nych po wyż szą
ofer tą pra cy speł nia ją cych
w/w kry te ria. Cv z opi sem szcze -
gó ło wych in for ma cji do ty czą -
cych prze bie gu do świad cze nia,
oraz po zio mu zna jo mo ści je zy -
ka nie miec kie go pro si my prze -
słać na ad res ma ilo wy: pra -
ca@kla ver te am.com (w ty tu le
ma ila pro si my wpi sać Elek tro -
mon ter/ślu sarz - Niem cy). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Pra ca – szu kam: Po szu ku ję
pra cy na so bo tę. Bie gle wła dam
ho len der skim, pra wo jaz dy kat.
B, cer ty fi kat na pod no śni ki, wła -
sny trans port. Pro szę o in -
fo.. 0634068714.

Elek tro me cha nik, elek tro -
nik - pra ca w Niem czech. Pra -
ca na sta łe w za się gu rę ki!!!
Ilość miejsc ogra ni czo na dla te -
go nie cze kaj i zgłoś się już
dziś!!! Kim je ste śmy? Je ste śmy
Agen cja Pra cy Tym cza so wej
Kla ver Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Czę sto cho wie z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570. Dla ko go re -
kru tu je my? Re kru tu je my dla
jed ne go z klien tów w Niem -
czech. Ko go szu ka my? Elek tro -
me cha nik ma szyn, elek tro nik
(ob słu ga, kon ser wa cja/spraw -
dza nie, na pra wa i pod łącz nie
ma szyn - głów nie sil ni ki). Cze go
wy ma ga my od Kan dy da ta? do -
świad cze nia ja ko elek tro -me -
cha nik, elek tro nik ma szyn
min. 5 lat, zna jo mo ści ję zy ka
nie miec kie go - mi ni mum po -
ziom pod sta wo wy, pra wo jaz dy
+ wła sny sa mo chód. Co ofe ru je -
my dla Kan dy da ta? staw -
ka 13,00-13,50 eu ro brut to
za go dzi nę w za leż no ści od zna -
jo mo ści ję zy ka nie miec kie go,
za trud nie nie na nie miec kiej

umo wie o pra cę, za kwa te ro wa -
nie oko ło 400 eu ro mie sięcz nie,
do fi nan so wa nie do jaz du do pra -
cy po wy żej 15km. Jak apli ko -
wać na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so wa -
nych po wyż szą ofer tą pra cy
speł nia ją cych w/w kry te ria. Cv
z opi sem szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych prze bie gu
do świad cze nia, oraz po zio mu
zna jo mo ści je zy ka nie miec kie -
go pro si my prze słać na ad res
ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Elek tro -me cha nik,
elek tro nik ma szyn - Niem cy). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Avon -Zo stań Kon sul tant ką
w Ho lan dii. Ser decz nie za pra -
szam do współ pra cy w bran ży
ko sme tycz nej na te re nie Ho lan -
dii. Pra cu je my na pol skich ka ta -
lo gach, a co za tym idzie,
wszyst kie pro duk ty są w pol -
skich ce nach. Ce ny za tem,
w prze li cze niu na EU RO, są na -
praw dę ni skie, a to z ko lei jest
do sko na ły ar gu ment do za chę -
ce nia klien tek do wy pró bo wa -
nia do brej ja ko ści ko sme ty ków.
Avon ofe ru je: -Upu sty od 15%
do 40%, --Wpi so we 0 zł!!, -Na -
gro dy i upu sty w ofer tach pro -
mo cyj nych, -Do stęp do pro duk -
tów przed pre mie ro wych, -Przy -
wi le je, kon kur sy, su per na gro dy,
-Pre zen ty i atrak cyj ne ofer ty
w ra mach spe cjal ne go pro gra -
mu dla no wej kon sul tant ki. Po -
za tym ode mnie: -pa kiet star to -
wy (w tym ka ta lo gi i prób ki), -
pew ny ku rier z ko sme ty ka mi
Pol ska –Ho lan dia, -opie ka i po -
moc. Dar mo wa re je stra cja Ty
pla nu jesz ile go dzin pra cu jesz.
Za pra szam. Skon tak tuj się ze
mną: An ge li ka,
tel: 0617 800 383, ema il:avon -
ho lan dia@vp.pl.

SOR TO WA NIE I PA KO WA -
NIE OWO CÓW I WA RZYW
– OD ZA RAZ! HO LAN DIA. Szu -
kasz pew nej i spraw dzo nej pra -
cy w Ho lan dii? Po sia dasz umie -
jęt ność pra cy pod pre sja cza su,
do brą or ga ni za cję sta no wi ska
pra cy, pod sta wo wą zna jo mość
ję zy ka ob ce go?- Świet nie! Ma -
my ide al ną pro po zy cję dla Cie -
bie! Zgłoś się do nas - KLA VER
SP. Z O. O. z cer ty fi ka -
tem 13570 po szu ku je osób
do pra cy tym cza so wej przy pa -
ko wa niu i sor to wa niu owo ców
i wa rzyw. Mi le wi dzia ne ko bie ty!
Gwa ran tu je my pra cę od za raz!
Po szu ku je my osób od po wie -
dzial nych do dłu go ter mi no wej
współ pra cy. OFE RU JE MY: za rob -
ki od 8,96 – 9,80 Eu ro Brut to/
go dzi nę, za kwa te ro wa nie 89,26

eu ro/ty dzień, ubez pie cze -
nie 22,40 eu ro/ty dzień, pra ca
na dłuż szy czas. Z na mi nie mu -
sisz mar twić się o: trans port, za -
kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
zdro wot ne czy co dzien ny do jazd
do miej sca pra cy. Po nad to za -
pew nia my opie kę ko or dy na to ra
oraz po moc na sze go biu ra! Oso -
by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt ma ilo wy. Re je stra cja
oso bi ście: KLA VER sp. z o. o., ul.
Gaj ce go 2, Czę sto cho wa,
+48 570901913, www.kla ver -
te am.com.

TECH NIK TUR BIN WIA TRO -
WYCH. Szu kasz cie ka wych wy -
zwań? Chcesz pra co wać w Ho -
lan dii? Je steś elek try kiem lub
me cha ni kiem? Mó wisz po ho -
len der sku? Do łącz do ze spo łu
Fa ir Wind. Fa ir wind to glo bal ny
do staw ca usług ser wi so wych
i in sta la cyj nych tur bin wia tro -
wych. Wy ślij swo ja apli ka cje
na jobs@fa ir wind.dk.

OPE RA TOR MA SZYN CNC
– BEL GIA. PRA CA OD ZA RAZ!
Do brze płat na pra ca w za się gu
rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni czo -
na dla te go nie cze kaj i łap ofer -
tę pra cy już dziś!!! Kim je ste -
śmy? Je ste śmy Agen cja Pra -
cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu -
je my? Re kru tu je my dla jed -
ne go z klien tów w Bel gii. Ko -
go szu ka my? Ope ra to rów
ma szyn CNC. Cze go wy ma -
ga my od Kan dy da ta? do -
świad cze nia ja ko ope ra tor
ma szyn CNC, umie jęt no ści
ob słu gi gię tar ki, lub wy ci nar -
ki la se ro wej, lub to kar ki, lub
fre zar ki itp., umie jęt no ści
czy ta nia ry sun ku tech nicz ne -
go, umie jęt no ści pra cy na Fa -
nuc i ob słu gi Au to CAD, zna jo -
mo ści ję zy ka an giel skie go
lub ho len der skie go lub fran -
cu skie go - do bra, umie jęt no -
ści pra cy sa mo dziel nej oraz
ze spo ło wej, mi le wi dzia -
na wie dza z za kre su hy drau li -
ki i spa wa nia. Co ofe ru je my
dla Kan dy da ta? staw kę
od 12,50 eu ro brut to za go -
dzi nę, zwrot kosz tów do jaz du
do pra cy, do dat ki, nad go dzi -
ny, za kwa te ro wa nie fir mo we
(do 300 eu ro mie sięcz nie),
pra cę w peł nym wy mia rze
go dzin z moż li wo ścią pra cy
na sta łe. Jak apli ko wać
na ofer tę? Cze ka my na cv
od Kan dy da tów za in te re so -
wa nych jed ną z po wyż szych
ofert pra cy speł nia ją cych
w/w kry te ria. Cv z opi sem
szcze gó ło wych in for ma cji do -
ty czą cych prze bie gu do -
świad cze nia, oraz po zio mu
zna jo mo ści je zy ka ob ce go
pro si my prze słać na ad res

ma ilo wy: pra ca@kla ver te -
am.com (w ty tu le ma ila pro si -
my wpi sać Ope ra tor ma szyn
CNC Bel gia). Pro si my rów nież
o za łą cze nie od po wied nich
upraw nień. Za strze ga my so bie
pra wo do kon tak tu z wy bra ny mi
kan dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o.,
Ul. Gaj ce go 2, Czę sto cho wa, za -
pra sza my 9: 00 – 17: 00.

Ser wi sant lap to pow/ ta ble -
tow/ te le fo now DEN BOSCH.
In te re su jesz się sprzę tem elek -
tro nicz nym? Po sia dasz do -
świad cze nie w na pra wie ta ble -
tow, lap to pów lub te le fo nów ko -
mór ko wych? Je śli tak to ma my
pra ce wła śnie dla Cie bie! Je den
z na szych naj lep szych klien tów
miesz czą cy się w s -Her to gen -
bosch, zaj mu ją cy się na pra wa
sprzę tu elek tro nicz ne go naj -
więk szych ma rek po szu ku je
pra cow ni ków na sta no wi ska:
ser wi sant lap to pów, ser wi sant
ta ble tow, ser wi sant te le fo nów
ko mór ko wych. Otrzy masz in dy -
wi du al ne sta no wi sko pra cy
i Two im za da niem bę dzie wy -
kry cie uster ki i jej wy eli mi no wa -
nie. WY MA GA NIA: do świad cze -
nie w na pra wie sprzę tu elek tro -
nicz ne go (ta ble ty, lap to py, te le -
fo ny), mi le wi dzia ne wy ksztal ce -

nie tech nicz ne (bądź kie run ko -
we), sze ro ka wie dza na te mat
har dwa re, do bra zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go. Ofe ru je my
pra ce w roz wi ja ją cej się fir mie,
dłu go ter mi no we za trud nie nie
oraz sta le 40 go dzin ty go dnio -
wo z moż li wość nad go dzin. Po -
mo że my Ci zna leźć za kwa te ro -
wa nie je śli to ko niecz ne! Je śli je -
steś za in te re so wa ny po wyż szą
ofer ta skon tak tuj się z na mi te -
le fo nicz nie: 073-711-3-717
oraz prze ślij nam swo je CV
na ad res e -ma ilo wy: po len@jo -
bi nve st ment.nl.

Kon sul tant ka Avon. Wi -
tam, szu kam kon sul tan tek
z AVON! Je śli chcesz za ro bić:
extra pie nią dze, chcesz mieć
tań sze ko sme ty ki, je steś uwią -
za ny i po trze bu jesz nie nor mo -
wa ne go wy mia ru pra cy!!! To
jest pra ca wła śnie dla Cie bie!!!
Avon to świet na per spek ty wa,
gdy: nie masz do stę pu do ko -
sme ty ków AVON, chcesz mieć
tań sze ko sme ty ki; chcesz tro -
chę do ro bić i na wią zać współ -
pra cę z tą fir mą. Co zy sku jesz
po za sta niu kon sul tant ką? 1.
Pro duk ty tań sze na wet do 40
% 2. Moż li wość ku po wa nia
z wy prze da ży prze zna czo nych
tyl ko dla kon sul tan tek (zniż ki

na wet do 85%). Nie ma obo -
wiąz ku skła da nia każ de go za -
mó wie nia! Po mo gę z do sta wą!
W każ dym ka ta lo gu pro dukt
dla kon sul tant ki za 1 zł!! Je że li
je steś za in te re so wa na/y na -
pisz a udzie lę wszyst kich nie -
zbęd nych in for ma cji za pra -
szam do współ pra cy E -MA IL:
ma rze na.rog@pocz ta.pl lub
dzwon 619592946.

Bla charz. Szu ka my do -
świad czo ne go bla cha rza, pra ca
w re gio nie Ra ams donk sve er.
Od za raz na ca ły etat!! Wy ma ga -
na ko mu ni ka tyw ność w ję zy ku
ho len der skim lub an giel skim.
Za in te re so wa nych pro szę
o prze sla nie CV lub kon takt te le -
fo nicz ny: ewa@uit zend bu re au -
bra bant.nl, 0162 580 245.

PRA COW NIK PRO DUK CJI,
HO LAN DIA – PRA CA OD ZA -
RAZ! Agen cja Za trud nie nia
i Pra cy Tym cza so wej KLA -
VER Sp. z o. o z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570 po szu ku je
dla jed ne go ze swo ich klien tów
za gra nicz nych pra cow ni ków
pro duk cyj nych. Za trud ni my oso -
by dys po zy cyj ne do pod ję cia
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pra cy na okres mi ni mum 3
mie się cy, bądź na sta ły kon -
trakt. Mi le wi dzia ne za rów no
oso by po je dyn cze, jak i pa ry
lub gru py osób. Ofe ru je my:
staw ka od 8,96 E/h
do 10,10E/h, extra płat ne nad -
go dzi ny i pra ce w week en dy
(od 11,20 E/h do 13,44E/h),
le gal ne za trud nie nie o umo wę
o pra cę na wa run kach Ho len -
der skich, zor ga ni zo wa ny prze -
jazd z Pol ski do Ho lan dii (płat -
ny we dług cen ni ka prze woź ni -
ka), moż li wość na wią za nia
dłuż szej współ pra cy, moż li -
wość pra cy w nad go dzi nach,
za kwa te ro wa nie w miesz ka -
niach, dom kach, ho te lach
o od po wied nim stan dar dzie,
szko le nie wstęp ne przed pod ję -
ciem pra cy, opie ka ko or dy na -
to rów pod czas po by tu, ubez -
pie cze nie, odzież ochron ną.
Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność,
ela stycz ność (pod ję cie pra cy
na róż nych sta no wi skach
i w róż nym cza sie), za an ga żo -
wa nie, od po wie dzial ność i su -
mien ność, mi le wi dzia na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go lub
ho len der skie go. Za kres obo -
wiąz ków: pa ko wa nie i sor to wa -
nie wa rzyw i owo ców (w tym
owi ja nie w opa ko wa nia, na kle -
ja nie lo go, spraw dza nie ja ko ści
pro duk tów), pra ce szklar nio we
(zry wa nie wa rzyw, pod ci na nie
li ści, pie lę gna cja pę dów oraz
in ne pra ce po rząd ko we), pa ko -
wa nie ka wy, ma sła, pra ca
przy kwia tach (wy ko ny wa nie
stro ików, ozdób, bu kie tów
z kwia tów) i wie le in nych prac
pro duk cyj nych do któ rych nie
wy ma ga my do świad cze nia.
Oso by za in te re so wa ne
w/w sta no wi skiem pro szo ne
są o wy sy ła nie CV na ad res ma -
ilo wy po da ny w ogło sze niu,
bądź o kon takt te le fo nicz ny.
Za pra sza my tak że na na szą
stro nę in ter ne to wą, gdzie znaj -
dzie cie pań stwo wię cej ofert
pra cy. KLA VER – Agen cja Za -
trud nie nia i Pra cy Tym cza so -
wej, tel: +48 570 901 913, Pn -
-Pt: 9: 00-17: 00 Za pra sza my,
e -ma il: pra ca@kla ver te -
am.com, www.kla ver te -
am.com.

Elek tryk - pra ca w Niem -
czech. Pra ca na sta łe w za się -
gu rę ki!!! Ilość miejsc ogra ni -
czo na dla te go nie cze kaj i zgłoś
się już dziś!!! Je ste śmy Agen cja
Pra cy Tym cza so wej Kla ver Sp.
z o. o. z sie dzi bą w Czę sto cho -
wie z cer ty fi ka tem o nu me -
rze 13570. Dla ko go re kru tu je -
my? Re kru tu je my dla jed ne go
z klien tów w Niem czech. Ko go
szu ka my? Elek tryk (sza fy ste -
row ni cze - prze bu do wa mar ke -
tu, wy ko na nie elek tro in sta la cji
oraz ka blo wa nie szaf ste row ni -
czych na pod sta wie ry sun ku,
oraz pla nu tech nicz ne go). Cze -

go wy ma ga my od Kan dy da ta?
do świad cze nie. Co ofe ru je my
dla Kan dy da ta? staw ka 13,00
eu ro brut to za go dzi nę pra cy,
za trud nie nie na nie miec kiej
umo wie o pra cę, za kwa te ro wa -
nie oko ło 400 eu ro mie sięcz -
nie, do fi nan so wa nie do jaz dów
do pra cy po wy żej 15 km. Jak
apli ko wać na ofer tę? Cze ka my
na cv od Kan dy da tów za in te re -
so wa nych po wyż szą ofer tą pra -
cy speł nia ją cych w/w kry te ria.
Cv z opi sem szcze gó ło wych in -
for ma cji do ty czą cych prze bie -
gu do świad cze nia, oraz po zio -
mu zna jo mo ści je zy ka nie -
miec kie go pro si my prze słać
na ad res ma ilo wy: pra ca@kla -
ver te am.com (w ty tu le ma ila
pro si my wpi sać elek tryk/sza fy
ste row ni cze – Niem cy). Za -
strze ga my so bie pra wo do kon -
tak tu z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. Kla ver Sp. z o. o., Ul. Gaj ce -
go 2, Czę sto cho wa, za pra sza -
my 9: 00 – 17: 00.

Ope ra tor wóz ka wi dło -
we go ty pu he ftruck lub re -
ach truck. Opis: pra ca w ma -
ga zy nie lo gi stycz nym, ope ra -
tor wóz ka wi dło we go ty pu he -
ftruck lub re ach truck, zbie ra -
nie za mó wień (or der pic king,
vo ice pic king), zmia ny: 06: 00-
15: 00, 08: 00-17: 00, 14: 45-
23: 45. Wy ma ga nia: cer ty fi -
kat/upraw nie nia na ww. wóz -
ki wi dło we, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, dys po zy cyj ność do wy -
jaz du za gra ni cę na min. 12
ty go dni, mi le wi dzia ne pra wo
jaz dy kat. B, do świad cze nie
w pra cy na po dob nym sta no -
wi sku, mo ty wa cja do pra cy.
Ofe ru je my: staw ka go dzi no -
wa 10,21eu ro, wy na gro dze -
nie w każ dym ty go dniu, za -
kwa te ro wa nie służ bo we oraz
ubez pie cze nie, do jazd do pra -
cy sa mo cho dem służ bo wym
z moż li wo ścią użyt ko wa nia
do ce lów pry wat nych, zdo by -
cie do świad cze nia. Kon takt:
Opo le, ul. 1 Ma ja 7/1.
Tel. 77 541 70 22. Rze szów,
ul. Ry nek 16/7 (I pię tro).
Tel. 17 784 48 01. What -
sApp 503980926. E -ma il:
o f e r  t y @ w o r k  t o  d a y . p l ,
www.work to day.pl; Work To -
day po sia da Cer ty fi kat Agen -
cji Za trud nie nia nr 507.

Ma larz -pia skarz Ho lan dia.
PIL NE! Wy ma ga nia: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku,
VCA lub SCC018, ko mu ni ka -
tyw ny ję zyk ob cy, wła sny trans -
port, So Fi. Wa run ki: sta łe za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, 480e net -
to/ty dzień, dar mo we za kwa te -
ro wa nie, ubez pie cze nie peł ne.
Oso by chęt ne pro si my o kon -
takt ema il cv@ch -24.com lub
pod nu me rem te le fo nu
+48 864711471.
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Ini cja to rem Kon kur su jest
syd nej ska or ga ni za cja Ko sciusz -
ko He ri ta ge Inc., wspie ra -
na przez Ko piec Ko ściusz ki, The
Ko sciusz ko Fo un da tion i Pol ską
Fun da cję Ko ściusz kow ską. Po -
przez ten mię dzy na ro do wy kon -

kurs pra gnie my zło żyć hołd Ko -
ściusz ce ja ko Przy ja cie lo wi Ca łej
Ludz ko ści.

Na zwy cięz ców kon kur su cze -
ka ją na gro dy o łącz nej war to ści
po nad 10 ty się cy do la rów au -
stra lij skich.

W hołdzie Kościuszce
– Przyjacielowi Ludzkości

Mię dzy na ro do wy Kon kurs „Ko sciusz ko Bi cen te na ry”
Je śli dro gie ci są ha sła Wol no ści i Rów nych Praw,
weź udział w kon kur sie z oka zji Ro ku Ko ściusz ki
ogło szo ne go przez Sejm i Se nat Rze czy po spo li tej,
świę to wa ne go pod au spi cja mi UNE SCO z oka zji dwu -
set nej rocz ni cy śmier ci Ko ściusz ki.



Trans port – ofe ru ję: Ofe -
ru je ta ni, bez piecz ny trans port
z ad re su pod ad res na te re nie
Ho lan dii, Nie miec, Bel gii max
dla 4 osób kom for to wym sa -
mo cho dem w mi łej at mos fe -
rze. Pro wa dzę ob słu gę lot nisk
Ein dho ven, We eze, Do rt mud.
Ofe ru je do jaz dy do urzę dów,
le ka rzy, na dys ko te ki -Lu na,
Shuf fle, Gel dern i in ne. Usłu ga
tak że do ty czy za ku pów (rów -
nież w go dzi nach noc nych
i week en dy), tak że po moc
w ma łych prze pro wadz kach,
oraz wszel kie in ne we dług po -
trze by klien ta. Ce ny do ne go -
cja cji, dla sta łych klien tów du -
że ra ba ty. Lo ka li za cja Cu ijk
ko ło Nij me gen. Dzwoń każ de -
go dnia o każ dej po rze
+31687323783

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

czy.com.pl, Tel. +48 696-126-
142. Tel., +48 506-525-960.

Zdro wie i uro da: Otwar cie
ZIEL NI KA Po go to wia ko sme -
tycz ne go. Pierw szy pol ski ZIEL -
NIK w Ho lan dii po le ca ZIO ŁA
pol skie na róż ne do le gli wo ści
or ga ni zmu, przy pra wy zio ło we,
olej ki ete rycz ne na tu ral ne
kwia to we i zio ło we, olej ki pie lę -
gna cyj ne z na sion ziół, su ple -
men ty die ty, her bat ki zio ło we,
li te ra tu ra i ak ce so ria zie lar skie
oraz ak ce so ria ko sme tycz ne.
Po go to wie ko sme tycz ne. nl.

Zdro wie i uro da: Ma saż
me dycz ny. W peł ni pro fe sjo nal -
ne ma sa że wszel kie go ro dza ju,
re ha bi li ta cja, li kwi da cja przy -
kur czów mię śnio wych, li kwi da -
cja sta nów za pal nych, po pra wa
sa mo po czu cia. 

0 626 621 486.

Trans port – ofe ru ję:!
od 55 eu ro! Prze wo zy Oso bo we
do Pol ski MU STANG! od 55 eu -
ro! MIĘ DZY NA RO DO WY PRZE -
WÓZ OSÓB POL SKA – NIEM CY
– HO LAN DIA. Bu sy do Ho lan dii:
co dzien nie wie czo rem. Bu sy
do Pol ski: co dzien nie wie czo -
rem. Z ad re su pod ad res! 7 mo -
ni to rów. In ter net oraz Wi Fi.
KON TAKT: MU STANG, OPO LE
To ro wa 4, Tel 606 22 88 44
lub 606 22 88 11.
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Ak cja Ger man De ath Camps
jest kon ty nu owa na. W śro dę,
tj. 22.02.2017r. bil l bo ard
kam pa nii sta wi się w Pe ter -
bo ro ugh, na stęp nie w czwar -
tek w Man che ster, w pią tek
w Bir ming ham, w so bo tę
w So uthamp ton, na to miast
w nie dzie lę od bę dzie się dłu -
go ocze ki wa ne spo tka nie
w Lon dy nie. 

Fi nal nie bil l bo ard po ja wi się
w Bruk se li pod Par la men tem
Eu ro pej skim, gdzie 1 mar -ca od -
bę dzie się se sja ple nar na. 

O co wal czy my? Ini cja ty wa
zro dzi ła się w związ ku z co raz
czę ściej po ja wia ją cym się kłam -
li wym i krzyw dzą cym okre śle -
niem su ge ru ją cym, że obo zy za -
gła dy zbu do wa ne przez Niem -
ców na oku po wa nych przez sie -
bie te re nach by ły pol skie. 

To za kła ma nie hi sto rycz ne
ude rza bez po śred nio w ofia ry
nie miec kiej na pa ści w cza -
sie II Woj ny Świa to wej, któ re sta -
wia je w ro li ka tów. A prze cież
w cza sie dru giej woj ny świa to wej
na te re nie oku po wa nej przez

Niem ców Pol ski ist nia ło dzie sięć
du żych obo zów kon cen tra cyj -
nych i za gła dy nad zo ro wa nych
przez SS. W naj więk szym z nich
– KL Au schwitz zgi nę ło po -
nad 1,1 mln Ży dów i ok. 140-
150 tys. Po la ków. 

Krzyw dzą ce sfor mu ło wa nia
po ja wia ją się od wie lu lat w me -
diach Eu ro py Za chod niej oraz
USA. Szcze gól nie przo du ją ta kie
ty tu ły jak m.in. Wa shing ton
Post, NYT. Nie po ko ją ce jest, że
sfor mu ło wa nie co raz czę ściej
po ja wia się w nie miec kich me -
diach, ta kich jak Der Spie gel,
Bild czy ostat nio w pu blicz nej te -
le wi zji ZDF. To wła śnie od tej
ostat niej ak cja Ger man De ath
Camps na bra ła no we go roz pę -
du, gdy ta prze gra ła pro ces są -
do wy z Po la kiem, by łym więź -
niem obo zu Au schwitz -Bir ke nau
– Ka ro lem Ten de rą. Wy rok są du
na ka zy wał prze pro sić Ten de rę,
jed nak opu bli ko wa ne przez sta -
cję ZDF prze pro si ny nie speł nia ły
wy tycz nych, min. treść prze pro -
sin mia ła być umiesz czo -
na na stro nie głów nej por ta lu
ZDF.

W od po wie dzi or ga ni za to rzy

ak cji po sta no wi li na gło śnić spra -
wę prze pro sin. Mo bil ny, pod -
świe tla ny ba ner z na pi sem „De -
ath Camps We re Na zi Ger man.
ZDF apo lo gi ze!” wy ru szył z Wro -
cła wia do Wiel kiej Bry ta nii przez
Niem cy i Bel gię. Bil l bo ard prze je -
chał przez mia sta, ta kie jak Mo -
gun cja, Wies ba den, Bonn, a na -
stęp nie Bruk se la i Lon dyn, by
osta tecz nie w nie dzie lę do trzeć
do Cam brid ge. Or ga ni za to rzy za -
pla no wa li oczy wi ście przy sta nek
pod sie dzi bą ZDF w Wies ba den,
gdzie był trzy krot nie w cią gu 2
go dzin kon tro lo wa ny przez po li -
cję. 

Po mi mo wi docz ne go za in te -
re so wa nia ak cją w me diach spo -
łecz no ścio wych, jak i pu bli ka cji
w bry tyj skiej sie ci te le wi zyj nej
BBC, ak cja w du żej mie rze zo sta -
ła zi gno ro wa na przez więk szość
nie miec kich me diów. 

Po mysł na pro jekt Ger man -
De ath Camps. org zro dził się
w 2015 ro ku. To wte dy już pla no -
wa li śmy wy ko rzy sta nie mo bil -
nych no śni ków re kla mo wych
do kam pa nii w Niem czech. Fun -
da cja Tra dy cji Miast i Wsi, wspól -
nie ze spo łecz no ścią in ter nau -

tów sku pio ną wo kół por ta lu wy -
kop. pl wy bra ła pro jekt iden ty fi -
ka cji wi zu al nej. Na stęp nie stwo -
rzy ła stro nę in ter ne to wą i roz po -

czę ła dys try bu cję pla ka tów.
Wiel ko for ma to we no śni ki re kla -
mo we zo sta ły wy ko rzy sta ne już
przy oka zji Świa to wych Dni Mło -
dzie ży w Kra ko wie. 

Kon takt:
Pa weł So ja –Kie row nik Pro -

jek tu, tel. +44 7780083883
To masz Mu skus –Ko or dy na -

tor Pro jek tu w Wiel kiej Bry ta nii,
tel. +44 7900120469

Da wid Hal l mann –Dy rek tor
Pro jek tu, Fun da cja Tra dy cji
Miast i Wsi –Pre zes Fun da cji, tel.
+48 533440801

Ak tu al ne in for ma cje oraz
zdję cia: https://www. fa ce bo ok.
com/zbie ra my na bil l bo ard

ŹRÓDŁO: PRZESŁANE PRZEZ IQ
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W Kon kur sie ma my
trzy ka te go rie: mu zycz ną,
gra ficz ną oraz li te rac ką.

Za chę ca my do kom -
po no wa nia pio se nek,
pie śni, lub bal lad po pol -
sku lub po an giel sku, lub
utwo ru in stru men tal ne -
go i nad sy ła nia ich pocz -
tą elek tro nicz ną w for -
mie au dio lub wi -
deo. I na gro da za naj lep -
szą pio sen kę lub kom po -
zy cję TRZY ty sią ce do la -
rów!

W ka te go rii gra ficz nej
du ża roz ma itość form:
por tre ty, sce ny ro dza jo -
we, ko la że, ko mik sy, ka -
ry ka tu ry, pla ka ty, me my,
lo go ty py – do nad sy ła nia
w po sta ci di gi tal.

W ka te go rii li te rac kiej
ocze ku je my wier szy lub
opo wia dań po pol sku lub
an giel sku, nie dłuż szych
niż ty siąc słów.

Bio rąc udział w kon kur sie
masz fan ta stycz ną szan sę

za pre zen to wa nia swych ta len -
tów w ska li mię dzy na ro do wej.

Kon kurs ogło szo ny 4 lu te go
te go ro ku po trwa do 31 lip ca.
Wy ni ki ogło szo ne bę dą w dniu 3
paż dzier ni ka te go ro ku pod czas
uro czy stej ga li w Syd ney.

Udział w kon kur sie mo gą brać
udział do ro śli oraz mło dzież
szkół śred nich w wie ku od 12
do 18 lat.

Każ dy uczest nik kon kur su
mo że przy słać ma xi mum 3 pra -
ce (każ da z osob ną Kar tą Zgło -
sze nia), pod wa run kiem, że pra -
ce te do ty czą trzech róż nych epi -
zo dów z ży cia Ko ściusz ki.

Kon kur so we ścią gi, za le ca -
na bi blio gra fia, iko no gra fia i uży -
tecz ne lin ki znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej: www.ko sciusz -
ko he ri ta ge.com/200/pl_kon -
kurs.html

Lau re aci otrzy ma ją DVD So -
uve nir z an to lo gią wy se lek cjo no -
wa nych prac. Pa miąt ko we DVD
otrzy ma ją rów nież me dia
na świe cie, klu by i or ga ni za cje
po lo nij ne. Naj lep sze pra ce zo -
sta ną też opu bli ko wa ne w In ter -
ne cie. Wśród na gród spe cjal -
nych war to wy mie nić choć by
dwie: Na gro dę Pierw szy na me -
cie do sta nie ten, ko go pra ca do -
trze do or ga ni za to ra naj szyb ciej;
ta pra ca zo sta nie „z fan fa ra mi”
opu bli ko wa na w au stra lij skim

por ta lu PULS PO LO NII. Bę dzie
i „Na gro da Pu blicz no ści” dla
prac na de sła nych mię dzy 1 mar -
ca a 30 ma ja br., wy sta wio nych
w Klu bach Pol skich w Au stra lii,
gdzie bę dzie moż na na nie gło -
so wać.

Ape lu je my do Po lo nii w in -
nych kra jach, aby or ga ni zo wa ła
po dob ne ple bi scy ty; ak cja ta ma
na ce lu pro mo cję Ro ku Ko -
ściusz ki zwłasz cza w je go pierw -
szej po ło wie.

Pra ce kon kur so we bę dzie
oce nia ło mię dzy na ro do we ju ry
skła da ją ce się z eks per tów
z Pol ski, Au stra lii i USA. Na cze -
le ju ry stoi Pro fe sor Alex Sto ro -
zyn ski (USA), lau re at na gro dy
Pu lit ze ra, au tor słyn nej książ ki

o Ko sciusz ce i re ży ser fil mu
zre ali zo wa ne go na jej pod sta -
wie; dłu go let ni dy rek tor The Ko -
sciusz ko Fo un da tion, obec nie
szef pol skiej ka te dry na Qu in ni -
piac Uni ver si ty.

In for ma cje/Kon takt:
Ko or dy na tor Kon kur su
Er ne sty na Skur jat -Ko zek
of fi ce@ko sciusz ko he ri ta -

ge.com
612-9484 1740
Kar ta Zgło sze nio wa i peł ny

tekst Re gu la mi nu Kon kur so we -
go do po bra nia na stro nie
w w w . k o  s c i u s z  k o  h e  r i  t a  -
ge.com/200

TEKST/FOT. KOMUNIKAT PRASOWY

KOSCIUSZKO HERITAGE



Dzień do bry,
Jak ro zu miem z prze czy ta -

nych ko re spon den cji, za my kać
kon ta w ban ku nie na le ży przez
pierw szy mie siąc od za koń cze -
nia pra cy. Je że li za mie rzam
zjeż dżać do Pol ski i w kra ju po -
bie rać za si łek 3 mie sięcz ny, to
czy póź niej mo gę po za my kać
kon to i ubez pie cze nie bę dąc
w Pol sce, czy bę dę mu siał jesz -
cze raz od wie dzić Ho lan dię?
Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Za mknię cie kon ta moż na zre -
ali zo wać bę dąc w Pol sce, np. po -
wie rza jąc to ko muś. 

Wi tam,
Od 22 stycz nia je stem na za -

sił ku w Pol sce. Pie nią dze za kil -
ka dni stycz nia zo sta ły mi już

wy pła co ne. Py ta nie mam ta kie:
kie dy przyj dą pie nią dze za mie -
siąc lu ty, bo sły sza łam, że
po ode sła niu dru ków do cho do -
wych. Jed nak jesz cze ich nie
do sta łam. Kie dy mam ich się
spo dzie wać?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

Je śli Pa ni ich nie do sta ła, to
trze ba za mó wić te le fo nicz nie, bo
nie za wsze wy sy ła ją sa mi.

Wi tam,
Mam py ta nie: czy jest ja kiś

okre ślo ny ter min, że by zło żyć
wnio sek o do fi nan so wa nie
do ubez pie cze nia? Do kład nie
cho dzi o 2015 rok. Cho dzi mi
o to czy mu szę skła dać np.
do koń ca kwiet nia każ de go ro ku
czy po pro stu w każ dej chwi li?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

O do fi nan so wa nie do ubez pie -
cze nia za rok 2015 moż na by ło
skła dać wnio sek
do 31.08.2016 ro ku. 

Wi tam,
Chcia ła bym za się gnąć po ra dy

w spra wie wy na gro dze nia, gdyż
spo tka ła mnie nie mi ła nie spo -
dzian ka ze stro ny mo jej agen cji
pra cy. Mia no wi cie cho dzi o to, iż
na po cząt ku ro ku przy zna no mi

pod wyż kę i wy sła no umo wę
z mo ją ak tu al ną staw ką. Ty dzień
te mu spraw dza łam sa la ri sa
i oka za ło się, że go dzi ny pra cy
po li czo no mi przy mniej szej staw -
ce. Na pi sa łam o tym błę dzie
do ko or dy na tor ki, któ ra stwier dzi -
ła, że mo ja niż sza wy pła ta jest
ok, po nie waż biu ro po peł ni ło po -
mył kę i pod wyż ka mi się nie na le -
ży, bo nie mam jesz cze prze pra -
co wa nych 26 ty go dni w swo jej
fir mie. Co zro bić w obec nej sy tu -
acji? Czy to jest zgod ne z pra -
wem? O ca łej sy tu acji zo sta łam
po in for mo wa na tyl ko ma ilo wo
w mo men cie, gdy upo mnia łam
się o swo je i do tej po ry nie otrzy -
ma łam żad ne go do ku men tu po -
twier dza ją ce go zmia nę staw ki
bądź ko rek ty umo wy, a mo je ko -
lej ne wy pła ty są niż sze... Z gó ry
dzię ku ję za od po wiedź.

Po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

Za le ca my tę kwe stie skon sul -
to wać ze spe cja li sta mi od no śnie
pra wa pra cy. In for ma cji na ten
te mat moż na za się gnąć w In -
spek cji Pra cy: http://www.in -

spec tieszw.nl/other_lan gu -
ages/po lish/ (kon takt w ję zy ku
pol skim).

Wi tam,
Miesz kam z dwój ką dzie ci

w Bel gii, je stem roz wie dzio na,
więc prak tycz nie je stem sa mot -
ną mat ką. Dzie ci są w wie ku 12
lat (w czerw cu skoń czy 13) i 2
lat ka (w czerw cu skoń czy 3).
Młod szy syn uro dził się z ze spo -
łem Do wna, otrzy mał mi ni mal ną
ilość punk tów, czy li 6. Mo ja pen -
sja brut to to 2707 eu ro, pra cu ję
w peł nym wy mia rze cza su pra cy.
Czy mo gę ubie gać się o za si łek
dla sa mot nej mat ki? Z gó ry dzię -
ku ję za od po wiedź.

Po zdra wiam 

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

Od po wiedź:

Mo że ubie gać się Pa ni o za si -
łek ro dzin ny na dzie ci, a tak że
o do dat ki z ty tu łu by cia sa mot -
nym ro dzi cem, jak rów nież nie -
peł no spraw no ści sy na. 
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Pytania do eksperta – listy Czytelników
l  l  l

l  l  l

l  l  l

l  l  l

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

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

l  l  l
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Za sta na wia li się co po sa -
dzić wo kół Czar no by la:

– Bu ra ki.
– Nie, bo kro wy po zdy cha ją.
– No to mo że ziem nia ki.
– Nie, bo się lu dzi po tru je.
– Po sa dzi my ty toń, a na pa -

pie ro sach na pi sze my MI NI STER
ZDRO WIA OSTRZE GA PO RAZ
OSTAT NI...

Śro dek grud nia. Od dwóch
mie się cy Nor we gia ma w Sta -
nach swo je go no we go am ba -
sa do ra. W je go biu rze wła śnie
dzwo ni te le fon.

– Dzień do bry pa nie am ba sa -
do rze, je stem z ga ze ty dzwo nię
by spy tać co by pan chciał do -
stać na świę ta.

Am ba sa dor nie jest głu pi. Do -
sko na le zna za sa dy, więc nie bę -
dzie żad ne go skan da lu.

– Pro szę po słu chać, Pa nie
Smith: nie chcę żad ne go pre zen -
tu. Wy klu czo ne! To mo gło by być
po strze ga ne ja ko ła pów ka i ja
do te go nie do pusz czę. Do wi -
dze nia.

Na stęp ne go dnia zno wu te le -
fon.

– Dzień do bry, to zno wu ja,
mo że się pan jed nak na my ślił
i po wie co chciał by otrzy mać ja -
ko pre zent gwiazd ko wy?

Am ba sa dor cier pli wie wy ja -
śnia dla cze go nie bie rze żad -
nych pre zen tów i roz mo wa
wkrót ce się koń czy. Na stęp ne -
go dnia dzien ni karz dzwo ni

po raz ko lej ny, tym ra zem am -
ba sa dor jest już wy raź nie
wku rzo ny.

– Pa nie! My śla łem, że so -
bie już wszyst ko wy ja śni li -
śmy! Żad nych pre zen tów!

Jed nak po chwi li nie co się
uspo ka ja i spo koj nym gło sem
do da je:

– No do brze, niech bę dzie
ko szyk owo ców. Tak, owo ce
bę dą w po rząd ku. Na praw dę.
Te raz am ba sa dor ma na dzie -
ję, dzien ni karz da mu spo kój.
To pew ne, wszak owo ce są
nie groź ne i nie spo wo du ją
nie po trzeb ne go skan da lu.

Dwa dni póź niej ga ze ta pu -
bli ku je:

„Co am ba sa do ro wie chcie -
li by na gwiazd kę:

Nie miec ki am ba sa dor ży -
czy so bie sta bil nej eko no mii
na świe cie.

Fran cu ski am ba sa dor ży czy
so bie kon ty nu owa nia do -
brych wschod nio -za chod nich
sto sun ków.

Szwedz ki am ba sa dor ży czy
so bie aby znik nął pro blem
gło du trze cie go świa ta.

Nor we ski am ba sa dor chce
ko szyk owo ców.”

– Ta tu siu, czy ty wiesz,
że ma ma jest lep szym kie -
row cą od cie bie?

– Chy ba żar tu jesz?
– Uwierz mi. Sam mó wi łeś,

że przy za cią gnię tym ha mul -
cu ręcz nym sa mo chód nie ru -
szy z miej sca, a ma ma wczo -
raj prze je cha ła pra wie 15 ki -
lo me trów!

Ko leś umó wił się
na rand kę w ciem no. Ale
tro chę się wy stra szył i py ta
kum pla:

– A co je śli bę dzie brzyd ka
jak noc?

– Pro ste. Idź do jej do mu
i je śli rze czy wi ście tak bę dzie
za cznij ka słać „ekhm” i uda -
waj sil ny atak ast my.

Po szedł, za dzwo nił.
W drzwiach po ja wi ła się naj -
pięk niej sza ko bie ta ja ką wi -
dział. Już otwie rał usta że by
coś po wie dzieć, na gle:

– Ekhm, ekhm – dziew czy -
na za czę ła się du sić.

Pew ne go dnia żo na wra ca
do do mu z pier ścion kiem
z wiel kim dia men tem. Mąż
py ta zdzi wio ny:

– Skąd to masz?
– Gra li śmy z sze fem w lot to

i wy gra li śmy. Ku pi łam z mo jej
czę ści wy gra nej.

Ty dzień póź niej żo na wra ca
w no wym, lśnią cym fu trze.

– Skąd to masz?
– Gra li śmy z sze fem w lot to

i wy gra li śmy. Ku pi łam z mo jej
czę ści wy gra nej.

Po ko lej nym ty go dniu żo -
na par ku je pod do mem no wy
spor to wy sa mo cho dzik. Oczy wi -
ście po wta rza wy ja śnie nie z to to -
lot kiem. Przy oka zji pro si mę ża:

– Przy go tuj mi, ko cha nie,
ką piel!

Po chwi li wcho dzi do ła -
zien ki i wi dzi, że mąż na pu -
ścił do wan ny ty le wo dy, że le -
d wo ze bra ła się ka łu ża w oko -
li cy kor ka.

– Co to ma zna czyć, to ma
być ką piel?!

– Ko cha nie, chy ba nie
chce my, że by za mo czył się
Twój ku pon?

Wiel ka ku mu la cja. Stoi
dzien ni karz pod bud ką to -
ta li za to ra i ro bi wy wia dy.

Pod jeż dża fa cet tra ban -
tem, dzien ni karz przy ska ku je
i py ta:

– Co pan zro bił by z tą wy -
gra ną.

Fa cet my śli i mó wi:
– No to więk sze miesz ka -

nie, po lo ne za...
– A resz ta?
– Resz ta na kon to.
Pod jeż dża fa cet po lo ne -

zem. Dzien ni karz py ta:
– A co pan by zro bił by...
– No, to ja kiś dom, mer ce -

des...
– A resz ta?
– Resz ta na kon to.
Pod jeż dża fa cet naj now -

szym mer ce de sem. Dzien ni -
karz po na wia py ta nie...

– Ta aak, no to spła cił bym
urząd skar bo wy, po tem ZUS...

– A resz ta?
– A resz ta niech cze ka!

Pe wien fa cet po padł w kło -
po ty fi nan so we. Je go fir ma

po pa dła w dłu gi, stra cił sa mo -
chód, bank chciał za jąć dom.
Po sta no wił za grać w lot ka.
Nie ste ty nie wy grał. Mo dli się
więc do Bo ga:

– Bo że, mo ja fir ma ban kru tu -
je, mo gę stra cić dom, spraw, że -
bym wy grał w lot to!

W na stęp nym lo so wa niu zno -
wu wy grał ktoś in ny. Zno wu się
mo dli i bła ga:

– Bo że, za ty dzień stra cę
dom, gdzie się po dzie ję z ro dzi -
ną?!

Zno wu wy gry wa ja kiś in ny
gość.

– Bo że, nie masz li to ści? Mo ja
ro dzi na gło du je, ju tro bank nas
wy rzu ci z do mu, po zwól mi wy -
grać w lot to!

Na gle wi dzi błysk i sta je
przed ob li czem roz gnie wa ne go
Bo ga:

– Mo gę Ci po móc, ale wy krze -
saj też coś z sie bie – wy peł nij
wresz cie ku pon!

Szef da je pra cow ni ko wi
urlop, w któ rym mo że udać
się na fi nan so wa ne przez fir -
mę wa ka cje. Za strze ga, że by
z wszyst kich wy dat ków przy -
wieźć fak tu rę.

Po dwóch ty go dniach pra cow -
nik wra ca i po ka zu je fak tu rę sze -
fo wi:

– Wy ży wie nie 120zł
– Noc leg 400zł
– Wy ciecz ki 300zł
– Wi zy ta w klu bie noc -

nym 2000zł
Szef czy ta i mó wi:
– Na przy szłość pro szę nie pi -

sać tak wprost „wi zy ta w klu bie
noc nym” tyl ko po wiedz my „Wbi -
ja nie gwoź dzi"…

Za rok pra cow nik znów ma
dar mo we wa ka cje, wra ca i po -
ka zu je fak tu rę:

- Wy ży wie nie 200zł
- Noc leg 1000zł
- Wy ciecz ki 200zł
- Wbi ja nie gwoź dzi 6000zł
- Na pra wa młot ka 5000zł.
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

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

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

NIE SKOŃ CZO NOŚĆ
ZBA WIE NIA
Czas do cze sno ści
Nie -roz po zna ny
po ludz ku
po cho dzi
z Bo żej Mą dro ści
To je dy nie
bez koń ca
w ist nie niu
spły wa
ła ska Mi ło sier dzia
na Nie skoń czo ność Zba wie nia
zwy cię ży pra wo Bo żej Mi ło ści!!!

*    *    *

Ko lęd ni cy
pra wo ści strze gą
w pol skim oby cza ju
śpie szą „po ko lę dzie”

O dar eku me ni zmu
trze ba za bie gać
w do cze sno ści dzie jów
Z Bo giem...
Szczę ście bę dzie!!!

W ro dzi nach pol skich 33 ko lę dy
* W Wi gi lię 2006 ro ku
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN
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