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Zwycięskim krokiem po wyznaczony cel!
28 maja 2017 roku został rozegrany pierwszy mecz barażu finałowego, gdzie miejscowa drużyna z Udenhout
– SvSSS 2 gościła popularnych Czarnych Diabłów. Oba
zespoły bardzo liczą
na awans do wyższej klasy
rozgrywkowej, co dawało
gwarancję emocji licznie
zgromadzonym sympatykom
obu drużyn.
Tropikalna temperatura panująca na terenie całej Holandii
z pewnością sprawiała przyjemność tylko przybyłym kibicom,
zaś piłkarze przy trzydziestostopniowym upale musieli zmagać
się ze sztuczną nawierzchnią
głównego stadionu w Udenhout,
co było dodatkowym utrudnieniem dla obu ekip.
Runda wiosenna sezonu zasadniczego zdecydowanie była
bardziej udana dla gospodarzy
dzisiejszego meczu i właśnie
dzięki swojej dobrej postawie
stawiano ich w roli faworyta spotkania.

Pierwsze 20 minut meczu było wyrównane – obie drużyny
próbowały znaleźć sposób, by
zagrozić rywalom. Pierwszą
szansę przed otworzeniem wyniku spotkania mieli przyjezdni.
Zespołowa akcja zawodników
Pawła Semika w lewym sektorze boiska i zagranie na 18 metr
do nadbiegającego Kacpra
Nonckiewicza, który mijając jednego z ostatnich obrońców, został zatrzymywany nieprzepisowo. Niestety arbiter spotkania
nie zareagował i ewidentny rzut
wolny, który należał się czarno-czerwonym, nie został im przyznany. Swoje okazje stworzył
również tercet ofensywny Black
Devils, czyli Kacper Lewicki, Maciej Kurdziel oraz Robert Czeberak, lecz ich strzały minimalnie
mijały bramkę rywala.
Około 35 minuty pierwszej
połowy najlepszą okazję
do strzelenia bramki miał Maciej Kurdziel. Intencje golkipera
gospodarzy dobrze odczytał
Nonckiewicz, który przeciął poDOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Zwycięskim krokiem po wyznaczony cel!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

FOT. BLACK DEVILS

danie na 20 metrze od bramki,
kierując je właśnie do napastnika Black Devils, a ten, widząc
wysoko ustawionego bramkarza, zdecydował się na strzał,
który o około metr minął prawy
słupek bramki.
Końcowe 10 minut pierwszej
części spotkania należały jednak do drużyny SvSSS. Ich ataki
przy odrobinie szczęścia mogły
dać minimum dwubramkową
przewagę przez zejściem
do szatni na przerwę. Jednakże
defensywa polskich piłkarzy lub
postawa Patryka Lewickiego
sprawiała, że po 45 minutach
piłkarze udali się do szatni
przy stanie punktowym 0: 0.
Trener Paweł Semik przekazał swoim zawodnikom konstruktywne uwagi na drugą
część spotkania, które dały
oczekiwany efekt. Wszystkie
formacje Black Devils przesunęły się zdecydowanie wyżej, starając się uniemożliwić szybkie
oraz precyzyjne rozgrywanie piłki, które w pierwszej połowie było największym zagrożeniem
dla bloku defensywnego gości,
gdyż głównie dzięki temu ofensywa drużyny z Udenhout stwarzała zagrożenie rywalom. Próby prostopadłych podań miej-

scowych wielokrotnie zostały
przerwane przez duet Piotr Rudnicki – Bartek Adamczyk.
Obrońcy Czarnych Diabłów
w składzie Kierepka-Dąbrowski-M. Walkiewicz-Grzywaczewski
całkowicie odcięli napastników
od podań i rozpoczynali groźne
kontry dla swojej drużyny. Więcej swobody wtedy mieli napastnicy trenera Semika i dzięki
dobrej współpracy raz po raz
stwarzali bardziej groźne sytuacje. Po jednej z nich w 68 minucie stanęli przed szansą z rzutu rożnego. Robert Czeberak posłał w pole karne rywali mocne,
cięte dośrodkowanie, gdzie najwyżej wyskoczył Kacper Nonckiewicz i strzałem w prawy górny róg bramki zdobył gola dla
swojej drużyny. Do końca meczu
zostało około 20 minut plus
ewentualny doliczony czas gry,
gdzie przedmeczowy faworyt
spotkania za wszelką cenę
chciał doprowadzić do remisu.
Dyspozycja Black Devils była
jednak wyśmienita, mądrze
„kradli” czas utrzymując się
przy piłce, prowokując stałe fragmenty gry na swoją korzyść
i tak, przy bardzo walecznej
i ambitnej postawie, zeszli z boiska jako zwycięscy.
Zdecydowanie był to najlepszy
mecz w wykonaniu Black Devils

w 2017 roku. Drużyna walcząca
o każdą piłkę i wyróżniająca się
pomysłowością konstruowania
akcji, to obraz postawy Czarnych
Diabłów w tym spotkaniu.
Został więc ostatni krok
do awansu, którego zdecydowanie
bliżej są piłkarze Pawła Semika.
Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 5
czerwca 2017 roku o godzinie 12: 00 na własnym boisku.
KACPER NONCKIEWICZ
ŹRÓDŁO: PRZESŁANE PRZEZ BLACK
DEVILS

SvSSS 2 vs. Black
Devils 0: 1 (0: 0)

Skład Black Devils:
Patryk Lewicki- Tomek
Kierepka (Łukasz Krzywda),
Marcin Dąbrowski, Marcin
Walkiewicz, Jakub
Grzywaczewski- Piotr
Rudnicki, Bartek Adamczyk,
Kacper Nonckiewicz (Artur
Walkiewicz) – Kacper Lewicki,
Robert Czeberak, Maciek
Kurdziel.
Trener: Paweł Semik
Manager: Monika Żyłka

PRACA
Praca dla dekarza w Holandii. OD KANDYDATÓW

OCZEKUJEMY: 5 letnie doświadczenie na w/w stanowisku pracy, posiadanie wiedzy z zakresu
budownictwa, komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego, własne narzędzia
i ubranie robocze, gotowość
do podjęcia pracy na terenie Holandii, własny samochód na dojazd do pracy. OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na warunkach holenderskich, ubezpieczenie zdrowotne, kwatera w pełni wyposażona, bezpłatna. Zainteresowanych kandydatów prosimy
o przeslanie swojego CV w języku polskim lub niemieckim
na adres: joanna@worxx.nl.
Kontakt
telefoniczny
T: 0031 485-350 380.

Praca dodatkowa w chłodni – popołudnia. Poszukujemy

osób chętnych do podjęcia pracy w naszej chłodni z drobiem
na różnych stanowiskach produkcyjnych (pakowanie, sortowanie, stickerowanie itp..). Godzina rozpoczynania pracy
to 13.00. Praca w odległości
ok. 15 km od Hagi. Oferta jedynie dla osób zakwaterowanych

w Hadze lub posiadających własny transport. Oferujemy: prace
stałą od poniedziałku do piątku
(w sezonie również soboty) brak
wiekówki, regularne wypłaty
na konto w systemie 4-tygodniowym, transport do pracy,
praca w młodym, zgranym zespole, opiekę polskiego koordynatora.
Kontakt:
tel. 0621 277 237, email: wioleta@allstargroup.nl, adres biura: Fruitweg 25, Den Haag/

PRACOWNIK PRODUKCJI
BEZ DOŚWIADCZENIA. PRACA W HOLANDII. Agencja Za-

trudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o. o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
dla jednego ze swoich klientów
zagranicznych pracowników
produkcyjnych. Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia
pracy na okres minimum 3 miesięcy, bądź na stały kontrakt.
Mile widziane zarówno osoby
pojedyncze, jak i pary lub grupy
osób. Oferujemy: atrakcyjne
stawki, extra płatne nadgodziny
i prace w weekendy, legalne zatrudnienie o umowę o pracę
na warunkach Holenderskich,
zorganizowany przejazd z Polski
do Holandii (płatny według cennika przewoźnika), możliwość

nawiązania dłuższej współpracy
możliwość pracy w nadgodzinach, zakwaterowanie w mieszkaniach, domkach, hotelach
o odpowiednim standardzie,
szkolenie wstępne przed podjęciem pracy, opieka koordynatorów podczas pobytu, ubezpieczenie. Wymagania: dyspozycyjność, elastyczność (podjęcie
pracy na różnych stanowiskach
i w różnym czasie) zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność, mile widziana znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego. Zakres obowiązków:
pakowanie i sortowanie warzyw
i owoców (w tym owijanie
w opakowania, naklejanie logo,
sprawdzanie jakości produktów), prace szklarniowe (zrywanie warzyw, podcinanie liści,
pielęgnacja pędów oraz inne
prace porządkowe), pakowanie
kawy, masła, praca przy kwiatach (wykonywanie stroików,
ozdób, bukietów z kwiatów)
i wiele innych prac produkcyjnych do których nie wymagamy
doświadczenia. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny.
Zapraszamy także na naszą
stronę internetową, gdzie znajdziecie państwo więcej ofert

pracy. KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej,
tel: +48 570 901 913, Pn-Pt: 9: 00-17: 00 Zapraszamy, e-mail: praca@klaver.

Murarz. Holandia 450E netto/40h + darmowe zakwaterowanie. Holenderska firma poszukuje doświadczonych murarzy do pracy przy klinkierze, pustce, ytongu. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy,
auto (1 na grupę), mile widziane
VCA lub SCC. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, stawka 450E netto/40h, darmowe
zakwaterowanie (w pełni wyposażone z dostępem do Internetu), ubezpieczenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel. +48 864711471 lub
cv@ch-24.com. www.crafthunt24.com.

Praca przy oczyszczaniu
Pora. Dla jednego z naszych

klientów poszukujemy osób
chętnych
podjąć
prace
przy oczyszczaniu pora w Liessel. Początek pracy – 29
maj 2017. Znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym

mile widziana. Posiadanie prawa jazdy jest dodatkowym atutem. Oferujemy: firmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, opiekę polskiego koordynatora. Jesteś zainteresowana/y ta oferta pracy? Wyślij
swoje CV na work@abbrabant.nl. Możesz również skontaktować się z naszym działem
rekrutacji
telefonicznie: 0621464377 (9: 00
– 16: 00).

organizacja stanowiska pracy.
Zakres obowiązków: prace produkcyjne, sortowanie warzyw
i owoców, prace na magazynie,
prace na hali. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny.
Rejestracja osobiście: KLAVER
sp. z o. o., ul. Gajcego 2, Częstochowa, +48 570901913,
www.klaverteam.com.

SORTOWANIE
WARZYW I OWOCÓW. PRAC
W HOLANDII. Agencja Zatrud-

Monter izolacji przemysłowej. Holandia 520-580E net-

nienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o. o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
dla jednego ze swoich klientów
zagranicznych pracowników
produkcyjnych do sortowania
i pakowania warzyw i owoców.
Zatrudnimy osoby dyspozycyjne
do podjęcia pracy na okres minimum 3 miesięcy, bądź na stały kontrakt. Mile widziane kobiety, pary i mężczyźni. Oferujemy:
atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie, ubezpieczenie, praca
na dłuższy czas. Wymagania:
gotowość do podjęcia pracy
od zaraz, motywacja do pracy,
odpowiedzialność, umiejętność
pracy pod presja czasu, dobra

to/40h + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, VCA
lub SCC018, komunikatywny język obcy, własny transport (1
na grupę), mile widziane SoFi.
Oferujemy: stałe zatrudnienie
na holenderskiej umowie o pracę, 520-580 E netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie (opłacone przez pracodawcę). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com.
www.crafthunt24.com.

Produkcja (dywaniki samochodowe). Dla naszego Klienta
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PRACA
poszukujemy chętnych kandydatów do pracy w zakładzie,
który zajmuje się produkcja dywaników
samochodowych
w Schnijdel. Obowiązki: Obsługa maszyny wycinającej dywaniki (wkładanie materiałów
do maszyny, wyciąganie gotowych towarów z taśmy), Pakowanie dywaników do kartonów.
Lokalizacja: Schnijdel. Nasze
wymagania: min. komunikatywna znajomość języka angielskiego dyspozycyjność na długi
okres czasu (min. 6 miesięcy),
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, motywacja oraz chęci do pracy, mile widziane zaświadczenie o niekaralności oraz referencje. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (tylko w języku angielskim z informacją PRODUKCJA
DYWANIKÓW w tytule maila)
na adres mailowy biuro@hobij.pl. Prosimy o dopisanie w CV
następującej klauzuli: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie, które mają być
przetwarzane w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie
danych
osobowych
z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z Rzeczypospolitej
Polskiej 2002 nr 101, poz 926
z późniejszymi zmianami).
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

NAUCZYCIEL/WO LON TA RIUSZ w Polskiej Szkole
w Hadze. Stowarzyszenie Pol-

ska Szkoła Haga obchodzi
w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia. Szkoła jest zrzeszona w Forum Szkół Polskich
w Holandii. Naszą ideą jest pielęgnowanie języka polskiego
i polskiej kultury wśród dzieci
mieszkających w Hadze i okolicach. Nauka w naszej Szkole
nie jest obowiązkowa, to zajęcia
uzupełniające dla polonijnych
uczniów, którzy obowiązek
szkolny realizują w innych placówkach. Zajęcia odbywają się
w soboty w wymiarze dwadzieścia spotkań w roku szkolnym.
Program nauczania budowany
jest w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów Polonijnych za Granicą i propaguje naukę języka polskiego z elementami historii Polski poprzez zabawę i z wykorzystaniem gier
edukacyjnych. Obecnie poszukujemy osoby z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanej nauczaniem dzieci
w wieku do lat dwunastu na stanowisko Nauczyciel polonijny
(wolontariat). Oferujemy: umowę o wolontariat zgodną z holenderskimi standardami prawnymi, możliwość rozwoju osobi-

stego oraz rozwijania warsztatu
dydaktycznego,
możliwość
udziału w warsztatach dla nauczycieli polonijnych (na terenie
Holandii i Polski oraz w wersji
on-line), możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym Szkoły
(wyjścia integracyjne, szkolne
imprezy okolicznościowe). Jeżeli
więc jesteś energicznym i entuzjastycznym
pedagogiem,
z praktyką (lub bez) i chcesz
zdobywać nowe doświadczenia
zawodowe z wielojęzycznymi
dziećmi w sobotniej szkole polonijnej, to skontaktuj się z nami
jak najszybciej! Prosimy
o kontakt mailowy i przesłanie swojej aplikacji na mail:
edu.pol skasz ko la@gma il.com. Kontaktujemy się ze
spełniającymi nasze oczekiwania kandydatami w terminie siedmiu dni od daty
otrzymania aplikacji.

Zbiór jeżyn – Dongen.

Poszukujemy zmotywowanych osób do pracy przy zbiorze jeżyn w szklarni – Dongen. Stawka: 9.43. Oferujemy: możliwość zakwaterowania, ubezpieczenie zdrowotne, opiekę polskiego koordynatora, transport, prace
na długi okres czasu. Wyślij
swoje CV na work@abbrabant.nl, lub zarejestruj się
na
naszej
stronie:
https://www. abbrabant.
nl/nl/vacatures/inschrijven-abbrabant. Możesz również
skontaktować się z naszym
działem rekrutacji telefonicznie: 0621464377 (9: 00
– 16: 00).

PRACOWNIK SZKLARNI-PRACA W HOLANDII.

Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o. o z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje dla jednego ze
swoich klientów zagranicznych
PRACOWNIKÓW
SZKLARNIOWYCH (POMIDORY, OGÓRKI, PAPRYKA).
Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy
na okres minimum 3 miesięcy. Oferujemy dla Was:
atrakcyjne wynagrodzenie,
zakwaterowanie, transport
do pracy, od 40-45 godzin
tygodniowo, ubezpieczenie. Wymagania: mile widziane
doświadczenie
w pracy na szklarni, duża
motywacja do pracy każdego dnia, mile widziana znajomość języka angielskiego, mile widziane posiadanie BSN/SOFI. Zakres oboCIĄG DALSZY NA STR. 6

wiązków: wszelkie prace związane z pielęgnacją i zbiorem
pomidorów, ogórków, papryki.
Osoby
zainteresowane
w/w stanowiskiem proszone
są o wysyłanie CV na adres
mailowy podany w ogłoszeniu
z dopiskiem: Praca na szklarni. Zapraszamy także na naszą stronę internetową, gdzie
znajdziecie państwo więcej
ofert pracy. KLAVER – Agencja
Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej, e-mail: praca@klavertewww.klaver team.com,
am.com.
Reklama

Praca dla montera karton-gips. Poszukujemy doświad-

czonych monterów ścianek
działowych i podwieszanych sufitów, stawianie metalowych
konstrukcji/szkieletów i pokrywanie ich prefabrykantami. Wymagania:
doświadczenie
na w/w stanowisku, dokładność oraz właściwa i terminowa
realizacja zadań, dobra znajomość: języka angielskiego lub j.
niemieckiego, prawo jazdy
i własny samochód, dostępność
na długi okres czasu. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie,

zakwaterowanie nieodpłatne,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przeslanie swojego CV
w języku polskim lub niemieckim na adres: joanna@worxx.nl.
Kontakt
telefoniczny 0031 485 350 380.

Pracownik produkcji (sałatki). Dla naszego Klienta po-

szukujemy chętnych kandydatów do pracy na produkcji (sałatki owocowo-warzywne). Praca polega na pakowaniu wa-

rzyw i owoców do opakowań
oraz gotowych produktów
na palety oraz krojeniu, myciu
i sortowaniu towarów. Doświadczenie nie jest wymagane. Znajomość języka również nie jest
wymagana! Praca może być
na różne zmiany, również w porze nocnej. Lokalizacja: Zwaagdijk. Nasze wymagania: dyspozycyjność na długi okres czasu
(min. 6 miesięcy), motywacja
oraz chęci do pracy, mile widziane zaświadczenie o niekaralnoCIĄG DALSZY NA STR. 4
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Reklama

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 3

ści oraz referencje. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (tylko w języku angielskim z informacją SAŁATKI w tytule maila) na adres mailowy
rzeszow@hobij.pl. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie,
które mają być przetwarzane
w celach rekrutacji, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997
r. (tekst jednolity: Dz. U. z Rzeczypospolitej Polskiej 2002
nr 101, poz 926 z późniejszymi
zmianami). Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Murarz-klinkier.
450
EUR/40h+ darmowe zakwaterowanie. Holenderska firma

poszukuje doświadczonych murarzy do pracy przy klinkierze
w rejonie Limburgia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język
obcy (angielski, niemiecki lub
niderlandzki), auto (1 na grupę),

VCA lub SCC mile widziane. Oferujemy: holenderską umowę
o pracę, 450e netto/40 godzin,
darmowe
zakwaterowanie,
ubezpieczenie opłacone przez
pracodawcę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com.

Pracownik budowlany. Poszukujemy osób do pracy w sektorze budowlanym posiadających prawo jazdy kategoria B.
Praca w zespole. Praca na terenie Belgii. Liczba miejsc pracy: 10. Miejsce pracy: Belgia.
Liczba godzin: 40-50 tygodniowo. Stawka: x. xx euro brutto.
Możliwość nadgodzin: Tak. Dodatek zmianowy: Nie. Praca
na długi okres czasu. Praca
na zmiany: Nie. Znajomość języka Angielskiego lub Niemieckiego (mile widziana). Zakwaterowanie: Tak. Transport: Tak. Początek Pracy: od zaraz. Wymagania: znajomość wykonywania
prac budowlanych, chęć do pracy na stale, siła fizyczna, oferta
dla pracowników z UE. Zapewniamy: wynagrodzenie zgodne
z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i waka-

cyjne), pomoc w sprawach administracyjnych w Belgii, polski
koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przesłanie CV
na adres: praca@sprinterjobs.eu.

Pakowanie
ketchupow
(Praca w Holandii). Dla nasze-

go Klienta poszukujemy chętnych kandydatów do pracy
na magazynie. Praca głównie
polega na pakowaniu towarów
(KETCHUPÓW). Doświadczenie
nie jest wymagane. Praca może
być na różne zmiany. Lokalizacja: Wijchen (okolice Nijmegen).
Nasze wymagania: min. podstawowa znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność na długi
okres czasu (min. 6 miesięcy),
motywacja oraz chęci do pracy,
mile widziane zaświadczenie
o niekaralności oraz referencje.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV (tylko w języku
angielskim z informacją KETCHUPY w tytule maila) na adres
mailowy rzeszow@hobij.pl. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej
ofercie, które mają być przetwa-

rzane w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997
r. (tekst jednolity: Dz. U. z Rzeczypospolitej Polskiej 2002
nr 101, poz 926 z późniejszymi
zmianami). Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

swojego CV na adres email: praca@bizztemp.nl z informacja
w tytule: Pokojowka. Szczegóły
finansowe i oferty wysyłamy pozytywnie zweryfikowanym kandydatom na adres email oraz
kontaktujemy się telefonicznie.

Praca
produkcyjna przy klejeniu pleksy. AgenPokojówka. Pilnie poszukujemy Pan z okolic Amsterdamu
do pracy w hotelach w Amsterdamie. Stanowisko: Praca polega na przygotowywaniu pokoi
dla gości według standardów
wytyczonych przez hotel. Wymagania: Przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego, Brak tatuaży w widocznych miejscach (ręce, szyja)
oraz piercingu na twarzy, Komunikatywność, energia w działaniu, motywacja oraz zdolności
interpersonalne, Wysoka kultura osobista, Miła aparycja. Oferujemy: Legalne zatrudnienie
zgodnie z prawem holenderskim, Profesjonalne szkolenie
w hotelu, Ubezpieczenie zdrowotne, Opieka w Holandii sprawowana przez naszych polskich
koordynatorów. Zainteresowane Panie prosimy o przeslanie

cja rekrutacyjna Ebbink Services B. V. z siedziba w Duiven poszukuje pracowników (mile widziane 4 kobiety) do prostych
prac produkcyjnych przy klejeniu pleksy. Praca od już, w Wijchen, stawka 9,00 euro brutto/godz. Wymagania: dokładność, zaangażowanie i motywacja do pracy, komunikatywny język angielski. Chętnych prosimy
o wysyłanie CV tylko w języku
angielskim ze zdjęciem na adres e-mail: info@ebbinkgroep.nl.

Praca od zaraz- Mechanik.

Agencja Zatrudnienia Metaal
Flex Poland sp. z o.o. (nr certyfikatu 471) poszukuje osób
na stanowisko mechanik
do pracy w serwisie samochodów ciężarowych, dostawczych

oraz naczep. Od kandydatów
oczekujemy doświadczenia zawodowego oraz komunikacji
w języku obcym angielskim,
niemieckim lub niderlandzkim.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie; opiekę polskojęzycznych koordynatorów; legalną
pracę u sprawdzonego i rzetelnego klienta; możliwość pracy
w godzinach nadliczbowych; zakwaterowanie oraz ubezpieczenie; bezpłatne ubranie robocze;
przejazd na terenie Holandii
na koszt pracodawcy. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z zamieszczoną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres a.wrobel@metaalflex.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.

Monter
regipsów. 450e/40h netto + darmowe zakwaterowanie. Wy-

magania:
doświadczenie
na w/w stanowisku, mile widziane VCA lub SCC018, komunikatywny język obcy, auto (1
na grupę), własne narzędzia,
SoFi mile widziane. Warunki:
stałe zatrudnienie na holenderskiej umowie o pracę, staw-
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25 lat Sceny Polskiej w Holandii!
Scena Polska działa od 1992 roku.
Z dwoma koncertami wystąpił dla
nas Czesław Niemen.
Pierwsze lata przyniosły również lawinę
ambitnych przedstawień najbardziej znanych teatrów polskich. W 1997 roku zorganizowaliśmy największą dotychczas imprezę polską w Holandii – 3 dniowe Dni Kultury Polskiej w Delft z ponad 200 uczestnikami, wystąpiły m.in. Teatr Pantomimy z Wrocławia i Teatr Wierszalin z Supraśla. Wtedy
też zorganizowaliśmy Tydzień Filmu Polskiego w Delft. Od tej pory pokazaliśmy
w kinach na terenie całej Holandii ponad 200 filmów polskich.
Na stałe wpisały się już w holenderski
pejzaż filmowy Polskie Wiosny Filmowe
i cykl pokazów CINEMA Polska.
Jak zatem uczcić Jubileusz 25-lecia? Jak
pokazać rozmach i wartość minionych lat,
jak docenić wysiłek ludzi tworzących ten

dorobek? Mamy już konkretne plany na 2
i 3 grudnia 2017.
Przygotowujemy ciekawy i urozmaicony
program. Rezerwujcie Państwo czas
na spotkanie w Teatrze Bez Granic.
Planujemy wydać okolicznościowy album. Zapraszamy do nadsyłania wspomnień i zdjęć na adres: poolspodium@gmail.com. Napiszcie proszę co dała Wam Scena Polska, czy „warto było”?

Zaproszenie do Teatru
W ramach 25-lecia, już 17 czerwca
o godz. 19: 30 zapraszamy na spektakl
„Rozbitkowie” („Na pełnym morzu”) Sławomira Mrożka do Eindhoven.
W sztuce wyreżyserowanej przez Józefa
Czarneckiego wystąpią aktorzy Klubu Polskiego z Pragi: Elżbieta Grosse, Anna Kaczmarska, Kazimierz Towarnicki, Andrzej Magala, Michał Chrząstowski. Absurdalna groteska Sławomira Mrożka napisana w cza-

sach, gdy aparat państwowy opierał się
na kontroli i strachu, pozostaje aktualna także dziś, obnażając absurdy współczesnego świata, gdy środki manipulacji
są dużo bardziej wyrafinowane niż kiedyś.
Sztuka ta, cieszy się wielką popularnością
wśród Holendrów i jest często grana w holenderskich teatrach.
Zapraszamy w sobotę 17 czerwca 2017
o godzinie 19: 30 do NatLab w Eindhoven,
Kastanjelaan 500.
Więcej informacji: www.poolspodium.org
Rezerwacja
biletów:
poolspodium@gmail.com
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
TEKST/FOT. INFORMACJA PRASOWA
NADESŁANA PRZEZ FUNDACJĘ BIAŁE ORŁY

PRACA
ka 450e netto/40h, darmowe
zakwaterowanie, ubezpieczenie
pełne (opłacone przez pracodawcę). Osoby chętne prosimy
o kontakt email cv@ch-24.com
lub pod numerem telefonu
+48 864711471.

Praca od zaraz – Frezer
CNC. Agencja Zatrudnienia Me-

taal Flex Poland Sp. z o. o. (nr
certyfikatu 471) poszukuje
osób do pracy na stanowisku
Frezer CNC w zakładzie zajmującym się produkcją detali
do przemysłu motoryzacyjnego.
Do obowiązków pracownika należy wkładanie i wyjmowanie
detali, wymiana narzędzi, kontrola maszyny oraz obrabianego
elementu. Miejsce pracy: Hapert, Helmond, Nieuw Bergen.
Od kandydatów oczekujemy doświadczenia
zawodowego,
umiejętności obsługi przyrządów pomiarowych oraz czytania
rysunku technicznego. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie,
kontrakt 3 m-ce z możliwością
przedłużenia, pracę w systemie
zmianowym oraz w godzinach
nadliczbowych, gwarantowane
stabilne, długie zatrudnienie
opiekę polskojęzycznych koordynatorów, bezpłatne ubranie
robocze, dojazd do pracy
na miejscu w Holandii na koszt
pracodawcy. Zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV
na adres a.wrobel@metaalflex.pl z zamieszczoną zgodą
na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że skontak-

tujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.

Rozbiórki budowlane. 1011 EUR/h + darmowe zakwaterowanie. Holenderska firma

poszukuje osób chętnych
do pracy przy rozbiórkach. Wymagania: podstawowa znajomość języka obcego (angielski/
niemiecki/ niderlandzki), VCA
lub SCC, mile widziane auto (1
na grupę). Oferujemy: praca
na holenderskich warunkach,
stawka 10-11E /godzina, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie (opłacone przez pracodawcę). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel
+48 864711471 lub cv@ch-24.com.

Traktorzysta. Opis pracy:
Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracach na gospodarstwach rolnych. Pracownik
powinien mieć uprawnienia
do jazdy ciągnikami rolniczymi
i wiedze na temat maszyn rolniczych (obsługa, drobne naprawy). Pracownik musi posługiwać się jeżykiem angielskim
w stopniu min komunikatywnym. Liczba miejsce pracy: 1
stanowisk pracy. Miejsce pracy:
Flevoland [Holandia]. Liczba godzin: 38-48 tygodniowo. Stawka: x. xx euro brutto. Możliwość
nadgodzin: Tak. Dodatek zmianowy: Nie. Praca na długi okres
czasu. Znajomość języka Angielskiego: Tak. Zakwaterowa-

nie: AB Oost lub własne. Transport: AB Oost lub własne. Początek Pracy: a. s. a. p. Wymagania: uprawienia kat. T, wiedza
z zakresu maszyn rolniczych,
znajomość upraw i prac polowych, chęć do pracy na stale,
oferta dla pracowników z UE.
Zapewniamy: wynagrodzenie
zgodne z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe
i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET, transport do pracy
bezpłatny, pomoc w sprawach
administracyjnych w Holandii,
pomoc w uzyskaniu dofinansowania do ubezpieczenia, co-tygodniowe wynagrodzenie, polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV na adres work.pl@aboost.nl.

Avon-Zostań Konsultantką
w Holandii. Serdecznie zapra-

szam do współpracy w branży
kosmetycznej na terenie Holandii. Pracujemy na polskich katalogach, a co za tym idzie,
wszystkie produkty są w polskich cenach. Ceny zatem,
w przeliczeniu na EURO, są naprawdę niskie, a to z kolei jest
doskonały argument do zachęcenia klientek do wypróbowania dobrej jakości kosmetyków.
Avon oferuje: -Upusty od 15%
do 40%, --Wpisowe 0 zł!!, -Nagrody i upusty w ofertach promocyjnych, -Dostęp do produktów przedpremierowych, -Przywileje, konkursy, super nagrody,
-Prezenty i atrakcyjne oferty

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

Praca od zaraz na produkcji. Agencja Zatrudnienia Meta-

al Flex Poland Sp. z o. o. (nr certyfikatu 471) poszukuje osób
na stanowisko pracownik produkcyjny. Praca polegająca
na produkcji elementów metalowych. Do obowiązków pracownika należy: szlifowanie, wiercenie, cięcie, obsługa maszyn
do obróbki metalu, zawieszanie
elementów na haki lub kontrola
jakości. Nie wymagamy doświadczenia zawodowego. Miejsce pracy: Eindhoven, Riethoven, Budel, Amsterdam, Oosterhout, Hapert, Eersel, Klundert.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, kontrakt 3 m-ce z możliwością przedłużenia, pracę
w systemie zmianowym oraz
w godzinach nadliczbowych; zakwaterowanie oraz ubezpieczenie; opiekę polskojęzycznych
koordynatorów; bezpłatne ubranie robocze; przejazd na terenie
Holandii na koszt pracodawcy.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie da-

nych osobowych. Informujemy,
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Mechanik / Lakiernik. Opis
pracy: Poszukujemy brygadzisty
do firmy zajmującej się naprawa aut, tirów, maszyn budowlanych i innych maszyn. Po naprawie maszyny są konsekrowane
lub malowane. Dodatkowo firma posiada dużą lakiernie,
gdzie maszyny i pojazdy po naprawie są malowane i konserwowane. Poszukiwany pracownik będzie odpowiedzialny
za nadzór i kontrolę na małym
zespołem mechaników i lakierników (do 10 osób). Brygadzista
będzie odpowiadał za swoich
pracownik, za wykonane prace
i utrzymanie wysokiej jakości
prac. Liczba miejsce pracy: 1
stanowisk pracy. Miejsce pracy:
okolice Emmeloord. Liczba godzin: 40-48 tygodniowo. Stawka: x. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: Nie.
Praca na długi okres czasu. Znajomość języka Angielskiego:
Tak, min. B2. Zakwaterowanie:
AB Oost lub własne. Transport:
AB Oost lub własne. Początek
Pracy: a. s. a. p., Wymagania:
zdolność komunikacyjne, umiejętność planowania pracy dla
grupy osób, wiedza z zakresie
mechaniki pojazdów i maszyn,
dokładność w pracy i systematyczność, doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenie jako mechanik lub lakiernik, chęć do pracy na stale

(min. 1 rok), oferta dla pracowników z UE. Zapewniamy: wynagrodzenie zgodne z prawem
pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET,
transport do pracy bezpłatny,
pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc
w uzyskaniu dofinansowania
do ubezpieczenia, co-tygodniowe wynagrodzenie. polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV
na adres work.pl@aboost.nl.

Opiekun/ka osób starszych. 940E netto/2 tygodnie.

Holenderska firma poszukuje
doświadczonych opiekunów
osób starszych do pracy na terenie Holandii. Praca w systemie
rotacyjnym – 2 tygodnie pracy
a następnie 2 tygodnie wolnego. Wymagania: doświadczenie
na w/w stanowisku, mile widziane referencje z poprzednich
miejsc pracy, dyplom pielęgniarstwa, komunikatywny język obcy: angielski/ niemiecki/
holenderski, empatia, cierpliwość, zaangażowanie w pracę.
Warunki: zatrudnienie bezpośrednio z holenderskim pracodawcą, bezpłatne wyżywienie
i zakwaterowanie w miejscu
pracy, dojazdy na koszt pracodawcy 75 euro co 2 tygodnie
(150 euro co miesiąc), stały
kontakt z polską koordynatorką, kilkudniowe wdrożenie
do pracy pod opieką doświadCIĄG DALSZY NA STR. 6
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czonego pracownika, wynagrodzenie ok. 940 euro netto za 2
tygodnie pracy. Osoby chętne
prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu
+48
864711471.
www.crafthunt24.com.

Praca w przemyśle mięsnym. Jesteśmy liderem w re-

krutacji wykwalifikowanych
rzeźników – wykrawaczy, klasowaczy oraz ubojowców do przemysłu przetwórstwa mięsnego
na terenie całej Holandii. JESLI
POSIADASZ JAKIEKOLWIEK
DOSWIADCZE NIE WAHAJ SIE
APLIKOWAĆ! Miejsce pracy:
HOLANDIA- Amsterdam i Tilburg. Data rozpoczęcia pracy:
od zaraz! OPIS STANOWISKA:
Trybowanie, Klasowanie, Obróbka, Ubój. Szukamy osób,
które: mają doświadczenie
w pracy z nożem przy wykrawaniu/ trybowaniu min 6msc (warunek konieczny), posiadają
prawo jazdy kat B – mile widziane. OFERUJEMY: atrakcyjne wynagrodzenie, praca
na warunkach Holenderskich,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę polskiego koordynatora na miejscu. Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy do aplikowania przez
przesłanie CV na praca@bizztemp.nl wpisując w tytule ‘’Wolowina’ lub pod numerem telefonu +31614731834.

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

Stolarz meblowy - praca
od zaraz. Agencja Zatrudnie-

nia Metaal Flex Poland sp. z
o.o. (certyfikat 471) poszukuje
osób z doświadczeniem w pracach stolarskich w sektorze
meblowym. Znajomość języka
obcego będzie dodatkowym
atutem. Miejsce pracy: Hapert.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość pracy w
godzinach nadliczbowych, kontrakt 3 m-ce z możliwością
przedłużenia, pracę w silnym
przedsiębiorstwie, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie na terenie Holandii, bezpłatne ubranie robocze, opiekę polskojęzycznych koordynatorów. Zainteresowane osoby prosimy o
przesyłanie CV na adres a.wrobel@metaalflex.pl z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych. Informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.

Operator maszyn CNC. Poszukujemy pracownik do obsługi maszyn CNC i frezarek. Praca
w malej firmie o silnej pozycji
na rynku. Liczba miejsce pracy:
1 stanowisk pracy. Miejsce pracy: ’T Harde. Liczba godzin: 4048 tygodniowo. Stawka: x. Możliwość nadgodzin: Tak. Dodatek
zmianowy: Tak. Praca na długi
okres czasu. Znajomość języka
Angielskiego: Tak, min. B2. Zakwaterowanie: AB Oost lub własne. Transport: AB Oost lub własne. Początek Pracy: a.s.a.p.
Wymagania: zdolność komunikacyjne, obsługa maszyn CNC,
obsługa frezarek, zdolności
techniczne, obsługa maszyn ,
dokładność w pracy i systematyczność, doświadczenie na podobnym stanowisku, chęć do
pracy na stale (min. 1 rok). oferta dla pracowników z UE. Zapewniamy:
wynagrodzenie
zgodne z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe
i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET, transport do pracy bezpłatny, pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc w uzyskaniu dofinansowania do ubezpieczenia,
co-tygodniowe wynagrodzenie,
polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie
CV
na
adres
work.pl@aboost.nl.

Praca stała w chłodni. Praca od zaraz bez doświadczenia.
Poszukujemy osób chętnych do
podjęcia pracy w naszej chłodni
z drobiem na różnych stanowiskach produkcyjnych (pakowanie, sortowanie, stickerowanie
itp.. ). Praca w odległości ok. 15
km od Hagi. Oferta jedynie dla
osób zakwaterowanych w Hadze lub posiadających własny
transport. Oferujemy: całorocz-

ną prace z dużą ilością godzin,
brak wiekowki, regularne wypłaty na konto w systemie 4-tygodniowym, transport do pracy,
praca w młodym zespole, opiekę polskiego koordynatora.
Kontakt: tel. 0621 277 237,
email: wioleta@allstargroup.nl,
adres biura: Fruitweg 25, Den
Haag.

Monter rusztowań. 520580E netto/40h + darmowe
zakwaterowanie. Wymagania:
VCA lub SCC018, doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, własny
transport (1 na grupę), SoFi mile widziane. Warunki: stałe zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, stawka 520580E netto/40h, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe), ubezpieczenie pełne (opłacone
przez pracodawcę). Osoby chętne prosimy o kontakt email
cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.

Murarz Klinkieru, Holandia. PanPol sp. z o.o., Agencja

Zatrudnienia (KRAZ 1670) poszukuje dla naszego stałego
partnera holenderskiego: Murarzy z UDOKUMENTOWANYM
doświadczeniem w Holandii,
Belgii lub Niemczech. Stała praca, zatrudnienie w firmie holenderskiej na umowie holenderskiej. Dla zaakceptowanych
kandydatów pracodawca organizuje szkolenie w zakresie
układania płytki klinkierowej
zgodnie z normami holenderskimi – koszt szkolenia jest
opłacony w 100 procent przez
pracodawcę. Dodatkowo pracodawca opłaca mieszkanie i co
dwa dni szkolenia wypłaca zaliczkowo 50 Euro, które zostanie odliczone z pierwszej wypłaty. Szkolenie może trwać od 5
do 10 dni roboczych. Wymagania: UDOKUMENTOWANE doświadczenie w zawodzie, najlepiej w Holandii, ostatecznie w
Belgii lub Niemczech, komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub
holenderskiego, Certyfikat VCA
lub SCC (certyfikat bezpieczeństwa, jest wymagany w większości firm w Holandii), mile widziane prawo jazdy, mile widziany numer SoFi (BSN) - jest
to holenderski numer podatkowo-ubezpieczeniowy (w razie jego braku zostanie zorganizowane spotkanie w holenderskim
urzędzie skarbowym – Belastingdienst – w celu jego wyrobienia). Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o
przesyłanie CV po angielsku (w
formacie*.doc) wraz ze skanami posiadanych certyfikatów i
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Powitanie lata w Hadze
– Summer Party 2017
Lato zbliża się dużymi krokami, więc aby je odpowiednio
przywitać Fundacja MPVV
(Wielokulturalna Platforma
Wolności & Pokoju) organizuje specjalne Summer Party, które odbędzie się 24
czerwca (sobota) 2017
od 19 godziny (Paviljoensgracht 33, 2522 BL Den Haag).
Summer Party jest inicjatywą
wolontariuszy MPVV, którzy
od kilku lat udzielają się podczas różnych projektów. Imprezy,
które wolontariusze organizują
kwartalnie i które sa zawsze miło wspominane, posiadają specyficzny charakter i klimat.
Tym razem chcemy powitać
lato impreza Summer Party 2017. Jestesmy pewni że
wszyscy będziecie mile wspominać ten wieczór. Nasze imprezy
to nie disco polo, ani techno, ani
rap. Zawsze zapewniamy nadzwyczajny nastrój, wybraną tematycznie muzykę oraz wspaniałych gości, którzy wiedzą co
to dobra zabawa w super towarzystwie. Organizowane przez
nas wydarzenia sa dedykowane
dla maksymalnie 120 gości,

z których połowa to stali bywalcy, z czego sie niezmiernie cieszymy.
24-go czerwca powitamy lato
muzyką z lat 70-80-90, między
innymi złotymi polskimi i nie polskimi przebojami. Poza świetną
muzyką będzie kabaret, konkursy, loteria oraz inne niespodzianki!
Sala będzie w klimacie plażowym aby każdy poczuł się jak
na imprezie wakacyjnej, za którą
napewno już tęsknicie.
Nie zabraknie zimnego piwa,
pieczonych kiełbasek i przepysznych koktajli.
Zapraszamy do wspólnej zabawy w centrum Hagi!
Wszystkie imprezy wolontariuszowskie MPVV są sposorowane przez naszy stałych i nowych sponsorów, za co stokrotnie dziękujemy!
Summer Party 2017 wspieraja sponsorzy: BeautySalon Amore, HairSpa Magma, Hielema
Coaching, Pewex, Wagevents
Bierproeverijen, CenkalaEvents,
AlfaSchool, KoekTails, Karczma
Polski Stół, Dot Desing. DZIEKUJEMY!

PRACA
referencji na adres: bud@euroworker.pl.

Praca produkcyjna, etykietowanie DEN BOSCH. Po-

szukujesz zatrudnienia w regionie s-Hertogenbosch? Jeśli tak
to zapoznaj się z ta oferta! Jeden z naszych najlepszych i stałych klientów, który zajmuje się
produkcja farb oraz wysyłką
ich do najpopularniejszych
sklepów budowlano-dekoracyjnych poszukuje pracowników
na stanowisko: pracownik produkcji: etykietowanie. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy
na produkcji, porozumiewanie
się jeżyku angielskim bądź holenderskim, własny transport,
własne zakwaterowanie w okolicy Den Bosch. Oferujemy długoterminowe zatrudnienie i
stale godziny pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku 7.00 - 16.00. Wynagrodzenie godzinowe 10,12
euro. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj
się z nami telefonicznie: 073711-3-717 oraz prześlij nam
swoje CV na adres e-mailowy:
polen@jobinvestment.nl.

Praca dla monterów rusztowań. Agencja Pracy TPM

B.V. poszukuje dla swojego holenderskiego klienta monterów rusztowań.Wymagania:
holenderskie
uprawnienia
montera rusztowań tj. Certyfikat STEIGERBOUWER A (istnieje możliwość pomocy w uzyskaniu tego typu certyfikaty –
na koszt pracownika). Mile widziana: znajomość języka angielskiego. Agencja Pracy TPM
B.V. oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie
zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
stawkę ca 13 euro netto/h,
gwarancję min. 40h pracy w tygodniu, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, dojazd do pracy i z
pracy na zakwaterowanie,
możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). Termin rozpoczęcia pracy: do
uzgodnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Osoby
zainteresowane prosimy o
składanie CV z dopiskiem
MONTERZY RUSZTOWAŃ na
adres: info@tpmwork.com
CIĄG DALSZY NA STR. 8

Do zobaczenia w sobotę 24go czerwca! Wstep wolny dla
wszystkich!
Z uszanowaniem,
Claudia Cenkala
Dyrektor MPVV
www.mpvv.nl
ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PROMOCYJNE
WYDARZENIA
Reklama
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PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 7

(Certyfikat 2318/1b). W treści
CV prosimy o wpisanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Po ówczesnym
uzgodnieniu WARUNKIEM KONIECZNYM jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

DEKARZ. Wymagania: Doświadczenie min. 3 lata na w/w
stanowisku, Doświadczenie
zdobyte w Holandii, Udokumentowane doświadczenie w tej
pracy na swoim aktualnym CV,
Certyfikat VCA / SCC, Komunikatywny język niemiecki, angielski lub holenderski (znajomość
języka jest priorytetem), Posiadanie własnego dowozu do pracy. Oferujemy: 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagro-

Reklama

dzenie na warunkach Holenderskich, 450 euro netto za przepracowany tydzień (40h), Wakacyjne i dni urlopowe dodatkowo,
Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo, Darmowe mieszkanie, Wsparcie podczas pobytu w
Holandii. Zainteresowany? Prześlij nam swoje cv info@happyworkerseu.nl Więcej info:
www.happyworkerseu.nl.

Oferta prac wakacyjnych.

Jesteś uczniem lub studentem?
Interesuje Cię podjęcie pracy w
okresie wakacyjnym? Agencja
Pracy TPM B.V. oferuje Tobie
ofertę pracy sezonowej na miesiąc, dwa, trzy a może i więcej
na terenie Holandii. Miła atmosfera, opieka polskiego koordynatora, prace produkcyjne nie
wymagające doświadczenia i
dobre zarobki na pewno Cię zainteresują. Chcesz wyjechać w
pojedynkę, w grupie czy w parze? Aplikuj koniecznie i poinformuj nas o orientacyjnym terminie wyjazdu. Agencja Pracy TPM
B.V. oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, dojazd do pracy i z pracy na za-

kwaterowanie. legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY : praca wakacyjna od czerwca Lub
lipca LUB sierpnia 2017. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRACA
WAKACYJNA na adres: info@tpmwork.com (Certyfikat nr
2318/1b). W treści CV prosimy
o wpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Po ówczesnym uzgodnieniu wymagane jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

Praca przy karmieniu
świerszczy. Agencja Pracy

TPM B.V. poszukuje ludzi do pracy w Holandii. Jest to praca produkcyjna polegająca na karmieniu świerszczy, sprzątaniu klatek itp.Wymagania: brak obaw

w związku z pracą ze świerszczami. Agencja Pracy TPM B.V.
oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, dojazd do pracy i z pracy na zakwaterowanie, możliwość pracy
długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY : praca tymczasowa od maja/czerwca 2017. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem ŚWIERSZCZE na adres:
info@theperfectmatch.pl (Certyfikat nr 2318/1b). W treści CV
prosimy o wpisanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Po ówczesnym
uzgodnieniu WARUNKIEM KONIECZNYM jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

Pracownik produkcji. 250
EUR/40h + darmowe zakwaterowanie. Holenderska firma

poszukuje pracowników linii
produkcyjnej. Wymagania: komunikatywny język obcy, własne auto mile widziane. Oferujemy: stawka 250-280 EUR netto/40h, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie opłacone
przez pracodawcę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com.

Prace na produkcji. Szukasz pracy w Holandii? Masz doświadczenie? A może to Twoja
pierwsza praca? Zapoznaj się z
ofertą pracy firmy TPM B.V. i koniecznie aplikuj! Poszukujemy
osoby chętne do pracy w Holandii. W skład oferty wchodzą
głównie prace polegające na
pakowaniu oraz sortowaniu produktów na taśmie produkcyjnej
w zakładach przemysłu spożywczego. Mile widziana znajomość
języka obcego. Charakter pracy:
praca od czerwca/lipca 2017.
Terminy wyjazdów: możesz zacząć pracę od zaraz lub w terminie uzgodnionym wspólnie z nami. Agencja Pracy TPM B.V. oferuje każdemu pracownikowi: za-

kwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO), tygodniowe wypłaty na
konto. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA na adres: info@tpmwork.com (Certyfikat nr
2318/1b). W treści CV prosimy
o wpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Po ówczesnym uzgodnieniu
WARUNKIEM KONIECZNYM jest
dotarcie biura w Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów
(Certyfikat
nr
2318/1b). Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi
kandydatami.

Oferta pracy dla spawacza
stali. TPM B.V. poszukuje spa-

wacza stali kwasoodpornej do
pracy w Holandii. Jest to praca

Nasza Holandia
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PRACA
w miejscowości Oss. Wymagania: doświadczenie w pracy spawacza stali kwasoodpornej,
uprawnienia spawalnicze, prawo jazdy kat.B. Agencja Pracy
TPM B.V. oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
stawkę ca 11 euro netto/h,
opiekę polskiego koordynatora,
cotygodniowe wypłaty na konto,
dojazd do pracy i z pracy na zakwaterowanie, możliwość pracy
długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY: praca na dłuższy okres od maja
2017. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem SPAWACZ STALI na adres: info@theperfectmatch.pl
(Certyfikat nr 2318/1b). W treści CV prosimy o wpisanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Po ówczesnym
uzgodnieniu WARUNKIEM KONIECZNYM jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania stoReklama

sownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

Praca w rolnictwie od zaraz. Różne prace w szklarniach,

praca na polu, sortowniach, polu, selekcji kwiatów i cebulek,
praca przy szczepieniu drzewek.
Liczba miejsce pracy: 10 stanowisk pracy. Miejsce pracy: Holandia. Liczba godzin: 34-50 tygodniowo. Stawka: 9.43 euro
brutto. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: nie występuje. Praca na długi i krótki
okres czasu. Znajomość języka
angielskiego: wymagany min.
A2. Zakwaterowanie: AB Oost.
Transport: AB Oost (bezpłatny).
Ubezpieczenie: HollandZorg. Początek Pracy: maj 2017. Wymagania: chęć do pracy na bardzo
długi okres czasu, prawo jazdy,
zaangażowanie do pracy, oferta dla pracowników z UE. Zapewniamy:
wynagrodzenie
zgodne z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i
wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET, pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc w uzyskaniu dofi-

nansowania do ubezpieczenia,
co-tygodniowe wynagrodzenie,
atrakcyjna i stała prace w produkcji i rolnictwie, polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV na
adres work.pl@aboost.nl w języku PL lub EN.

Naklejanie etykiet na opakowaniach. Agencja Pracy

TPM B.V. poszukuje pracowników do prac produkcyjnych polegających na naklejaniu etykiet na opakowania w zakładach przetwórstwa mięsnego.
Wymagania: znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym/dobrym. Mile widziane
osoby posiadające zakwaterowanie w Best lub okolicach.
Agencja Pracy TPM B.V. oferuje:zakwaterowanie (opcjonalnie), ubezpieczenie zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
opiekę polskiego koordynatora,
cotygodniowe wypłaty na konto,
możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO),
stawkę godzinową ca 11.15 euro brutto. CHARAKTER PRACY :

praca od czerwca 2017. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem ETYKIETY
na adres: info@tpmwork.com
(Certyfikat nr 2318/1b). W treści CV prosimy o wpisanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Po ówczesnym
uzgodnieniu WARUNKIEM KONIECZNYM jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy
sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

Spawacz MIG-MAG. TPM
B.V. poszukuje spawacza aluminium metodą MIG-MAG do
pracy w Holandii. Praca polega
na spawaniu kadłubów w łodziach. Jest to praca w miejscowości Oss.Wymagania: doświadczenie w pracy spawacza
aluminium, uprawnienia spawalnicze MIG/MAG. Agencja
Pracy TPM B.V. oferuje: zakwa-

terowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, stawkę ca 11 euro netto/h, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, dojazd do pracy i z
pracy na zakwaterowanie, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER PRACY: praca na dłuższy
okres od maja 2017. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem SPAWACZ MIG-MAG na adres: info@theperfectmatch.pl (Certyfikat nr 2318/1b). W treści CV
prosimy o wpisanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883). Po ówczesnym
uzgodnieniu WARUNKIEM KONIECZNYM jest dotarcie biura w
Helmond w celu podpisania
stosownych dokumentów (Certyfikat nr 2318/1b). Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.

Magazynier / Order picker.

Poszukujemy chętnych kandydatów, do pracy na magazynie
Sklepu Internetowego. Polega
na: zbieraniu zamówień (Order
picker), kontroli jakości, sortowaniu oraz pakowaniu towarów.
Praca może być na różne zmiany. Lokalizacja: Waalwijk. Nasze
wymagania: komunikatywna
znajomość języka angielskiego,
dyspozycyjność na długi okres
czasu, motywacja oraz chęci do
pracy, mile widziane zaświadczenie o niekaralności oraz referencje. Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie CV (tylko w
języku angielskim z informacją
SKLEP INTERNETOWY w tytule
maila) na adres mailowy praca@hobij.pl. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie, które mają być przetwarzane w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z Rzeczypospolitej Polskiej 2002 nr 101,
poz 926 z późniejszymi zmianami). Uprzejmie informujemy, iż
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Zdrowie i uroda: Masaż medyczny. W pełni profesjonalne
masaże wszelkiego rodzaju, rehabilitacja, likwidacja przykurczów mięśniowych, likwidacja
stanów zapalnych, poprawa samopoczucia.
0 626 621 486.
Transport – oferuję: Busy
do Holandii / Busy do Polski z
WiFi i DVD od 60 Euro !!! Przewóz osób Polska - Niemcy – Holandia. Przejazd już od 60 EUR*
(250 ZŁ*) Codzienne wyjazdy w
obie strony!!! Busy z WiFi na całej trasie oraz z DVD. Firma LUXADA oferuje Państwu: - licencjonowany przewóz osób, - jeździmy na trasie Polska - Niemcy
– Holandia, - codzienne wyjazdy,
- odbiór z miejsca zamieszkania
i dowóz pod wskazany adres, wysoki komfort oraz bezpieczeństwo, - atrakcyjne ceny i
liczne promocje, - busy wyposażone w klimatyzację, WiFi, oraz
monitory LCD, lub tablety!, - wyjazdy z województwa: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego. Nasza flota składa się z
nowych busów posiadających
klimatyzację 3-strefową oraz
dodatkowe ogrzewanie na tył.
Busy LUXADA wyposażone są w

tablety, lub zagłówki multimedialne (monitory LCD), pozwalające oglądać filmy podczas
przejazdu!!! Każdy pasażer ma
do dyspozycji słuchawki, dzięki
czemu osoby oglądające film
nie przeszkadzają pasażerom
śpiącym podczas jazdy. Koszt
przejazdu od 60 EUR* (250
ZŁ*) *Cena uzależniona od trasy. Kontakt: www.LUXADA.pl,
Tel.: +48 888 999 143, e-mail:
luxada@luxada.pl, www.facebook.com/LUXADA.
Transport – oferuję: EUROLANSER busy z Holandii do Polski. EUROLANSER - Licencjonowany Przewóz Osób 0048 600
357 059. Bus Polska Niemcy
Holandia. Bus Holandia Niemcy
Polska. W Polsce obsługujemy
województwa: MAŁOPOLSKIE,
ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE. W Holandii
obsługujemy WSZYSTKIE regiony i miasta. Odbieramy Pasażerów spod adresu i dowozimy
pod wskazany adres, bez uciążliwych przesiadek ! NASZE CAŁKIEM NOWE AUTA MARKI MERCEDES VITO, SĄ WYPOSAŻONE
W: Darmowy dostęp do Internetu podczas całej podróży!; Najlepsze systemy nawigacyjne;
Systemy bezpieczeństwa: ABS,
ESP, System Parktronic (PTS);

Podwójną klimatyzację; osobna
dla przestrzeni pasażerskiej;
Komfortowe, rozkładane fotele,
wyposażone w podłokietniki;
Dużą ilość miejsca dla każdego
pasażera; Automatycznie otwierane drzwi; Uchwyty do napojów; Gniazdka elektryczne 12V
oraz zwykłe gniazdka domowe
220V, umożliwiające pracę na
komputerze lub ładowanie telefonu w czasie podróży; Szyby w
przestrzeni pasażerskiej z czarnego szkła. Każdy pasażer objęty jest ubezpieczeniem! Posiadamy dodatkowe ubezpieczenie w całej UE. Rezerwacja EuroLanser: 0048 600 357 059, rezerwacja@eurolanser.com. Zapraszamy do odwiedzania działu PROMOCJE na naszej stronie www.eurolanser.com.
Zdrowie i uroda: Potrzebujesz zmiany? Nowoczesnej fryzury czy modnego koloru?
Przyjdz do naszego studia ,a na
pewno nie pożałujesz, spełnimy
wszystkie twoje wymagania.
Usługi wykonywane na wysokim poziomie . Fryzjerstwo jest
naszą pasją , do każdej stylizacji
podchodzimy z maksymalnym
zaangażowaniem. PRZYJDZ I
SPRAWDZ! SPACE HAIR STUDIO prężnie sie rozwija , teraz
można również u nas skorzy-

stać z działu kosmetycznego !
MANICURE HYBRYDOWY 25
euro ! Serdecznie zapraszamy !
Schieweg 82-E tel. 626 - 135 802.
Meble - kupię/sprzedam:

Jeśli potrzebujesz mebli do salonu, sypialni, jadalni, do przedpokoju, a może dla dziecka to trafiłeś pod dobry adres. Nasza firma oferuje szeroki wybór mebli
od Polskich producentów, które
w ciągu dwóch tygodni dostarczymy prosto do Ciebie do domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Chciałbyś coś
zmienić w oferowanych przez
nas zestawach, nie ma problemu. Na zakupione meble udzielamy 2-letniej gwarancji. Wystawiamy również faktury vat.
Masz jakieś pytania? Możesz do
nas zadzwonić, lub napisać.
Meubelvooriedereen Marek Tomasik, info@meubelvooriedereen.nl, +31 683162004. Obsługujemy całą Holandię, Belgię,
Luxemburg oraz część Niemiec.
Transport – oferuję: Przewóz osób i paczek: NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA, LUKSEMBURG
- RafTrans Chojnice. RAFTRANS
Chojnice oferuje państwu licencjonowane: - Przewozy osób i
paczek do Niemiec; - Przewozy

osób i paczek do Holandii; Przewozy osób i paczek do Belgii; - Przewozy osób i paczek do
Luksemburga; - Przewozy osób i
paczek do Polski; - Przewozy
pracownicze > grupowe i indywidualne; - Przewozy turystyczne
> okazjonalne; WYJAZDY POLSKA -> NIEMCY PÓŁNOCNE, HOLANDIA, BELGIA: w niedziele
(rano), poniedziałki (po południu), środa (rano) i czwartki (po
południu); WYJAZDY POLSKA ->
POŁUDNIOWE NIEMCY, LUKSEMBURG: w niedziele (rano) i
środy (rano); POWROTY NIEMCY PÓŁNOCNE, HOLANDIA,
BELGIA -> Polska: w poniedziałki (rano), wtorki (po południu),
czwartki (rano) i piątki (po południu); POWROTY POŁUDNIOWE
NIEMCY, LUKSEMBURG -> POLSKA: w poniedziałki (rano) i
czwartki (rano); Obsługujemy
województwa: - pomorskie - zachodnio-pomorskie - część województwa Kujawsko-Pomorskiego - część województwa
Wielkopolskiego - Lubuskie. Z
adresu pod adres bezpiecznie i
na czas. Pełna oferta na naszej
stronie internetowej: www.raftranschojnice.pl. ZAPRASZAMY !!! KONTAKT: e-mail: raftranschoj ni ce@pocz ta.onet.pl,
gg:28050267,
tel.kom.:
+48660580120, www.raftran-

schojnice.pl, www.przewozdoniemiec.pl, Adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53.
Usługi - anteny: Profesionalne ustawienie antenysatelitarnej oraz sprzedaż dekoderów
itp. Szanowni Państwo, oferujemy profesjonalny serwis techniczny oraz montaż i ustawienie
anten, sprzedaż polskich dekoderów bez podpisywania umowy, satelitarnych telewizji Cyfrowy Polsat oraz nc+ (Cyfra+ i n).
Jeśli nie mają Państwo jeszcze
anteny satelitarnej to dostarczymy i wykonamy kompleksowy
montaż anteny u Państwa w domu. Zapewnimy również dostawę dekodera telewizji cyfrowej
NC+ na kartę bez podpisywania
żadnej umowy. Dekodery są odnowione przez producenta, z
roczną gwarancją. Jeśli jesteście już Państwo Klientami telewizji Cyfrowy Polsat lub nc+ i
występują problemy z odbiorem
kanałów które mogą wynikać z
niedokładnego ustawienia anteny lub konwertera a także zbyt
słabej jakości kabla, wyślemy
do Państwa naszego serwisanta, który wykona fachowy montaż anteny satelitarnej i usunie
problemy z odbiorem. Nie zalecamy montażu anteny satelitarnej na podstawie wskaźnika po-

Nasza Holandia
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ziomu sygnału w dekoderze, ze
względu na zbyt małą dokładność takiej czynności. Na montaż anteny udzielana jest gwarancja 3 miesiące. Nasz instalator anten wyposażony jest w odpowiednie przyrządy pomiarowe, dzięki którym profesjonalnie wykonuje montaż anteny
tak aby uzyskać maksymalną
jakość sygnału cyfrowego z anteny satelitarnej telewizji Cyfrowego Polsatu lub nc+ i zapewnić prawidłowy odbiór nawet
podczas złej pogody. Mario Sat,
Stadstraat 34, 5038VJ Tilburg,
B.t.w:NL780349842B01, Numer KvK: 63523434, Tel: +31
649873710 Infolinia czynna
Pn-Pt 10.00 – 19.00, e mail:
mario.sat@wp.pl Sob – Ndz
10.00 – 17.00, Numer konta
bankowego NL73 ABNA 0505
5016 51, ODBIÓR DEKODERA I
INNYCH AKCESORII ZAWSZE
PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ !!! NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSTAWIAM FAKTURE VAT.
Usługi – inne: Usługi krawieckie ROTTERDAM. Szeroki
zakres usług krawieckich. Przerabianie odzieży- skracanie
spodni, sukienek, spodnic, bluzek, wszywanie zamków, podszywanie zaslon, firan i obrusów. Zapraszam 0644034097.

Transport – oferuję: ! od 55
euro ! Przewozy Osobowe do
Polski MUSTANG ! od 55 euro !
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ
OSÓB POLSKA - NIEMCY – HOLANDIA. Busy do Holandii : codziennie wieczorem. Busy do
Polski : codziennie wieczorem.
Z adresu pod adres ! 7 monitorów. Internet oraz Wi Fi. KONTAKT: MUSTANG, OPOLE Torowa 4, Tel 606 22 88 44 lub 606
22 88 11.
Transport – oferuję: Firma
Jupiter Transport oferuje Państwu przeprowadzki, przewóz
rzeczy z Polski do Holandii, z Holandii do Polski jak i na terenie
całej Europy! Obszar naszej
działalności obejmuje takie
miasta jak Amsterdam, Utrecht,
Tilburg, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Haga, Haarlem, Groningen, Emmen, Ijssel, Apeldoorn
oraz inne miejscowości, miasteczka i wsie położone na terenie Holandii. Odbieramy ładunek z każdej miejscowości w
Polsce i za granicą. www.jupiter-transport.pl, www.transport-chlodniczy.com.pl, Tel. +48
696-126-142 . Tel. , +48 506525-960.
Transport – oferuję: Codziennie bez limitu na bagaż.

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

wóz osób do Polski i Holandii.
Z adresu pod adres. WI-FI w
busach! LICENCJONOWANY
PRZEWÓZ OSÓB. TEL. +48
600 357 059. BUS POLSKA
HOLANDIA. BUS HOLANDIA
POLSKA. Zapraszamy! Jeździmy codziennie! Oferujemy: *
PRZEJAZDY NA MIEJSCE Z ADRESU POD WSKAZANY ADRES * WYJAZDY Z POLSKI DO

HOLANDII I NIEMIEC CODZIENNIE * POWROTY Z HOLANDII I
NIEMIEC DO POLSKI CODZIENNIE * INTERNET WiFi PRZEZ
CAŁĄ DROGĘ GRATIS * PRZYSTĘPNA CENA ORAZ ZNIŻKI
DLA GRUP I STAŁYCH KLIENTÓW * PRZEWÓZ PACZEK
(paczki zabieramy tylko przy
okazji, jeśli jesteśmy w okolicy) Kraków, Krzeszowice, Alwernia, Chrzanów, Trzebinia i
okolice Katowice, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Bytom,
Piekary Śląskie, Pyskowice,
Chorzów, Gliwice, Zabrze,
Świętochłowice, Ruda Śląska,
Knurów, Rybnik i okolice Opole, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Niemodlin, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Grodków, Lewin Brzeski, Gogolin, Ujazd,
Zdzieszowice, Toszek i okolice
Wrocław, Oleśnica, Syców,
Bierutów, Kępno, Kobyla Góra,
Milicz, Międzybórz, Twardogóra, Oława, Strzelin, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie,
Kostomłoty i okolice Legnica,
Legnickie Pole, Strzegom, Jawor, Chojnów, Złotoryja, Krzywa, Tomaszów Bolesławicki,
Bolesławiec, Zgorzelec, Jędrzychowice i okolice Żary, Ża-

gań, Olszyna, Iłowa i okolice.
ZAINTERESOWANY INNĄ OKOLICĄ? ZADZWOŃ! Z PEWNOŚCIĄ TEŻ TAM JEDZIEMY! Obsługujemy całą Holandię!
Lekarze: KAJTEK Polski Kraamzorg - polska opieka poporodowa. POTRZEBUJESZ OPIEKI
POPORODOWEJ? ZGŁOŚ SIĘ
DO NAS! DO KOŃCA SIERPNIA
BON NA 50 EURO W PREZENCIE!!! Specjalizujemy się w
świadczeniu opieki poporodowej od początku do końca w języku polskim. Zapewniamy Ci:
kontakt z położną, wsparcie w
czasie ciąży i w okresie połogu,
profesjonalną opiekę poporodową dostosowaną do Twoich potrzeb, wykształcone polskie
opiekunki poporodowe, pełne
wsparcie i radę w zakresie opieki nad noworodkiem, pomoc
przy karmieniu piersią, opiekę
od początku do końca w języku
polskim, pomoc w uzyskaniu
kraampakket. KAJTEK Polski
Kraamzorg, Rijswijkseweg 107,
2516HA Den Haag, tel. 0703077-778, www.polskikraamzorg.nl.
Sklepy: Polski Sklep Centrum okien i drzwi Roosendaal.
Proponujemy Panstwu drzwi
wewnetrzne o róznych wzorach,

rozmiarach i kolorach oraz
drzwi zewnetrzne drewniane i
metalowe do budynków mieszkalnych i przemyslowych. W naszej ofercie znajdziecie takze
oscieznice regulowane i stale.
Dobra Marka Nasze produkty
dostarczamy osobiscie, bez
udzialu firm kurierskich, podnoszac jakosc swiadczonych
uslug, dzieki czemu drzwi docieraja na miejsce bez uszkodzen i
istnieje mozliwosc obejrzenia
ich przed odbiorem. Jestesmy
jedyna firma Polska w Holandii
ze znakiem jakości. Keurmerk
Kwaliteits Vakman, 4703jc Roosendaal. Tel 0629016395,
tel.0626244546,
kvk
56894554, piotr-lefik@handymen-pools.eu, www.handymen-pools.eu.
Zdrowie i uroda: Otwarcie
ZIELNIKA Pogotowia kosmetycznego. Pierwszy polski ZIELNIK w Holandii poleca ZIOŁA
polskie na różne dolegliwości
organizmu , przyprawy ziołowe ,
olejki eteryczne naturalne kwiatowe i ziołowe , olejki pielęgnacyjne z nasion ziół , suplementy
diety , herbatki ziołowe , literatura i aksesoria zielarskie oraz aksesoria kosmetyczne. Pogotowiekosmetyczne.nl.
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Demograf: tendencja do coraz późniejszego
macierzyństwa utrzyma się w kolejnych latach
W ostatnich 20 latach pojawiała się w Polsce nowa moda na coraz późniejsze macierzyństwo; ta tendencja
utrzyma się w kolejnych latach – przewiduje demograf
prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego.
Według niego obecny wzrost
znaczenia późnego macierzyństwa ma podłoże w sytuacji kobiet na rynku pracy i odraczaniu
decyzji prokreacyjnych do chwili
osiągnięcia przez kobiety stabilnej sytuacji zawodowej i ekonomicznej.
Demograf zaznaczył, że
za późne macierzyństwo uznawane są narodziny dziecka
po ukończeniu przez kobietę 35
lat. I choć w przeszłości kobiety
w tym wieku zawsze rodziły dzieci, to zazwyczaj było to już ich kolejne dziecko, zaś późne macierzyństwo wynikało na ogół z wielodzietności.
„Jeśli spojrzymy 50 lat wstecz,
to okazywało się, że tak naprawdę prawie połowa dzieci wydawanych na świat po 35. roku życia, to były dzieci: piąte, szóste,
siódme z kolei. Natomiast jedno
na kilkanaście było dzieckiem
pierwszym” – dodał.
W ostatnich latach to jednak
się zmieniło, bowiem w coraz
większym stopniu w grupie kobiet 35+ mamy do czynienia
z urodzeniami pierwszego dziecka, które stanowią mniej więcej 1/5, i drugiego dziecka, któReklama
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re stanowią ponad 40 proc. urodzeń w tym wieku. „A zatem jest
to diametralna zmiana” – podkreślił prof. Szukalski.
Demograf przewiduje, że również w nadchodzących latach
będziemy mieli do czynienia ze
wzrostem ważności późnego
macierzyństwa, a odpowiadać
za to będą dwa czynniki.
„Po pierwsze podwyższanie się
typowego wieku wstępowania
w związki małżeńskie, rozpoczynania takiego prawdziwego, dorosłego, rodzinnego życia, w tym
także wydawania na świat potomstwa” – zaznaczył.
W najbliższych zaś latach dru-

gim ważnym czynnikiem będzie
wkraczanie w wiek 35+ kobiet
z tzw. drugiego wyżu demograficznego, czyli urodzonych
na przełomie lat 70. i 80. ub. stulecia.
„Nakładanie się tych dwóch
czynników – długookresowego
opóźniania decyzji prokreacyjnych i krótkookresowego dochodzenia do wieku 40 lat przez liczne generacje drugiego, powojennego wyżu, prowadzi do tego, że
w długiej, a zwłaszcza w krótkiej
perspektywie należy liczyć się ze
wzrostem liczby dzieci urodzonych przez kobiety trzydziestokilkuletnie, czy wręcz czterdziesto-

letnie” – zaznaczył demograf.
Jego zdaniem, w ostatnich dekadach różne były powody opóźniania przez kobiety decyzji
o urodzeniu pierwszego dziecka.
W latach 90. i na początku XXI wieku kluczowym czynnikiem było upowszechnienie się
edukacji i masowe wejście młodych kobiet w system szkolnictwa wyższego, co w naturalny
sposób prowadziło do odroczenia wstępowania w dorosłość.
Natomiast ostatnich 10-15
lat to czas, w którym to rynek
pracy zdecydowanie silniej oddziałuje na opóźnianie decyzji
prokreacyjnych. „Tak się jakoś
składa, że pracodawcy niechętnie zatrudniają młode kobiety,
które – chcąc nie chcąc – w tych
pierwszych latach starają się
za wszelką cenę wykazać dyspozycyjnością, odpowiedzialnością. I bardzo często prowadzi to
do odraczania momentu, w którym podejmuje się próby wydania na świat potomstwa” – ocenił prof. Szukalski.
Reklama
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Jeśli do tego – jego zdaniem
– dodać niepewność towarzyszącą w pierwszych latach aktywności zawodowej, to jest to
pełen zestaw czynników, które
wpływają na to, że pojawia się
tendencja do coraz późniejszego
macierzyństwa. I jak podkreślił
demograf, późne macierzyństwo to coraz bardziej wyraźny
syndrom wielkomiejski, gdzie
w naturalny sposób dobrze wykształcone kobiety, mające relatywnie dobre dochody najpierw
próbują uzyskać pewną pozycję

na rynku pracy, a „potem troszkę poużywać życia”.
„Próba stabilizacji rodzinnej
w dużych miastach pojawia się
znacznie później w stosunku
do kobiet mieszkających
w mniejszych ośrodkach miejskich czy na wsi, a przede
wszystkim kobiet o zdecydowanie niższym statusie w zakresie
wykształcenia i pozycji na rynku
pracy” – ocenił naukowiec.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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CBOS: według 81 proc. badanych
kształcenie wyższe jest masowe
Obecnie kształcenie na wyższych uczelniach jest w Polsce masowe, a studiować
może każdy – z takim stwierdzeniem zgodziło się 81
proc. badanych przez CBOS.
Pomimo tego przekonania,
aż 86 proc. ankietowanych
uważa, że warto się kształcić.
Tylko 14 proc. badanych uważa, że studia wyższe dostępne są
jedynie dla najzdolniejszych; 5
proc. wybrało dopowiedź „trudno powiedzieć”. Przekonanie, że
studia są dostępne dla każdego,
minimalnie wzrosło od poprzedniego badania CBOS na ten temat, które przeprowadzono
w czerwcu 2013 roku. Wtedy podobnego zdania było 78 proc.
badanych.
Pomimo bardzo szeroko rozpowszechnionego
poglądu
o masowości wyższego wykształcenia, wciąż utrzymuje się
przekonanie, że warto się kształcić: uważa tak 86 proc. badanych, natomiast przeciwnego
zdania jest jedynie 11 proc. Wynik ten przełamuje trend spadkowy obserwowany od 2009 roku, jednak wiara w wartość wyższego wykształcenia jest wciąż
niższa niż w rekordowych la-

mie, co oni (85 proc. w odniesieniu do córki i 83 proc. w odniesieniu do syna). Nieliczni pragną,
by osiągnęły one więcej – chodzi
tutaj o co najmniej tytuł doktora
(11 proc. chciałoby tego dla córki, a 9 proc. dla syna), lub – jeszcze rzadziej – mniej niż oni (4
proc. w odniesieniu do córki, 7
proc. w odniesieniu do syna).
Z kolei badani, którzy sami
nie skończyli studiów, w olbrzymiej większości pragnęliby, by
ich dzieci kształciły się dłużej, niż
oni (89 proc. w przypadku synów
i 91 proc. w przypadku córek).
Natomiast 6 proc. preferuje wy-

kształcenie niższe niż własne
(zarówno w odniesieniu do synów, jak i córek). Jedynie nieliczni pragną, by dzieci zakończyły
edukację na tym samym etapie,
co rodzice (3 proc. dla córki, 5
proc. dla syna).
Respondenci byli też pytani
o wartość dyplomu uczelni wyższej na rynku pracy. Połowa badanych (50 proc.) uznała, że ma
on dużą wartość, 43 proc., że
małą, a 7 proc. wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć”.
1 stycznia 2017 wszedł w życie nowy sposób podziału dotacji między uczelnie, który pre-

miuje
m.in.
utrzymanie
na uczelni relacji pomiędzy liczbą studentów a liczbą kadry dydaktycznej – wynoszącej 13
studentów na jednego wykładowcę. To rozwiązanie popiera 55 proc. ankietowanych
przez CBOS (22 proc. zdecydowanie tak, a 33 proc. raczej
tak). Rozwiązania nie popiera 24 proc. respondentów (7
proc. zdecydowanie nie, a 17
proc. raczej nie). Nieco ponad jedna piąta badanych (21
proc.) nie potrafiła ustosunkować się do tej kwestii.
Badanie „Aktualne problemy
i wydarzenia” przeprowadzono
metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5–14 maja 2017
roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej
dorosłych mieszkańców Polski.
PAP – NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE
– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. FREEIMAGES. COM / JEAN SCHEIJEN

tach 2004 i 2007, gdy osiągnęła poziom 93 proc.
Na pytanie, jakiego wykształcenia chcieliby dla swoich dzieci,
większość badanych wskazała
wykształcenie wyższe – 73 proc.
dla córek; 74 proc. dla synów.
Wykształcenia wyższego ze
stopniem co najmniej doktora
dla córek i synów chciałoby od-

powiednio: 12 proc. i 10 proc. respondentów. Wykształcenie
średnie zawodowe dla córek to
marzenie 5 proc. respondentów;
a dla synów – 6 proc. Mniejszy
odsetek badanych marzy o wykształceniu średnim ogólnokształcącym dla swoich dzieci (3
proc. zarówno dla synów, jak
i córek); i zasadniczym zawodowym (2 proc. dla obu płci).
Ci respondenci, którzy sami
ukończyli studia wyższe, chcieliby, aby ich dzieci zakończyły
edukację na tym samym pozioReklama

FOT. FREEIMAGES. COM / SARA HAJ-HASSAN

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

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

Po zakończeniu każdego mieReklama

dzi, że nie, gdyż w dzień ten miałam przepracowane dla nich 3
i poł tygodnia, a oni wypłacają
wynagrodzenie na podstawie
średniej godzin z kilkunastu
ostatnich czwartków.
Pozdrawiam

nie należy się zapłata bez względu na rodzaj umowy na jakiej się
pracuje.

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

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

Witam,
Mam pewien problem. Przyjechałam do Holandii, zaczęłam
prace przez biuro, jest to praca
prawdopodobnie
sezonowa. I właśnie dowiedziałam się,
że jestem najprawdopodobniej
w 12 tygodniu ciąży. Pracuję tu
pierwszy tydzień, co zrobić? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedź:

l l l

Dzień dobry,
Staram się o zasiłek dla bezrobotnych. Jestem zameldowana w Holandii, mam digid. Skąd
się bierze druki dochodowe, które wysyła się co miesiąc?
Pozdrawiam

nie miałam ubezpieczenia. Czy
grożą mi za to jakieś kary? Rozumiem, że na pewno będę musiała pokryć koszty wizyt lekarskich
i badań. Ale czy coś jeszcze?
Z góry dziękuję za odpowiedz
i pozdrawiam

siąca druki są dostępne na stronie mijn UWV.
l l l

Witam serdecznie,
Mam pytanie dotyczące ubezpieczenia. W moim biurze pracy
zmieniła się administracja, przez
co od stycznia tego roku nie zostały mi pobrane składki
na ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedziałam się o tym miesiąc temu i moje biuro próbowało ubez-

pieczyć mnie wstecz, czyli
od stycznia do daty, kiedy się
o tym dowiedziałam. Niestety
udało się ubezpieczyć mnie tylko
od kwietnia do dnia dzisiejszego.
Jestem zameldowana od roku,
a od 5 lat przebywam w Holandii
i w ciągu tego czasu cały czas
miałam płacone ubezpieczenie.
To pierwsza taka sytuacja, a słyszałam, że mogę płacić kary
za brak ubezpieczenia. W kwietniu również korzystałam z wizyty
lekarskiej i miałam robione badania w szpitalu nie wiedząc, że

Napisała Pani, że ubezpieczalnia ubezpieczyła Panią od kwietnia, więc prawdopodobnie kosztów wizyt lekarskich nie będzie
musiała Pani pokrywać. Kara
może objąć cały nieubezpieczony okres w kwocie około 130
procent składki ubezpieczeniowej.

l l l

Witam,
Czy należy mi się wynagrodzenie za Dzień Króla, kiedy miałam
wolne od pracy? Agencja twier-

Odpowiedź:

W ciągu całego roku w Holandii obchodzone jest łącznie siedem świąt, m.in. Koningsdag,
czyli Dzień Króla. To święto jest
płatne i jeśli się w to święto pracuje, to obowiązuje stawka 200
procent, czyli stawka powinna być 2 razy większa niż normalnie. Jeżeli jednak nie pracuje
Pani w święto, które wypada
na przykład we czwartek, to pracodawca zlicza, ile godzin przepracowała Pani w siedem ostatnich czwartków i na tej podstawie wylicza Pani wynagrodzenie
(zazwyczaj jest to około 60-70
euro). Za dni wolne bezwzględ-

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

l l l

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

Kobiety w Holandii pracują
do 7 miesiąca ciąży, jeśli zdrowie na to pozwala, a jeśli ciąża
jest zagrożona, to można zgłosić
chorobowe.

Rozmaitości
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Reklama

DOWCIPY

DOWCIPY

– Co robiłeś w weekend?

– Byłem na ślubie
– No i jak?
– Normalnie, jak na ślubie. O taką
obrączkę dostałem.
Sprzeczka małżeńska. Żona do męża rozkazującym tonem:

– Natychmiast wychodź spod tego stołu!
– Nie wyjdę!
– Mówię ci wyłaź!
– Nie wyjdę!
– Wyłaź, ty tchórzu!
– Nie wyjdę! Chłop musi mieć
swoje zdanie!
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny proces. Wysyła
mu SMSa:

– Prawda zwyciężyła.
Biznesmen natychmiast odpowiedział:
– Proszę wnieść apelację!
Inspekcja w koszarach francuskich:

– W jaki sposób zabezpieczacie
się przed zatruciem skażoną wodą?
– pyta szef inspekcji.
– Najpierw gotujemy wodę, panie
pułkowniku.
– Dobrze, a co potem?
– Potem dokładnie filtrujemy
– odpowiada zapytany. I dodaje:
– I żeby się już całkowicie zabezpieczyć, pijemy wyłącznie wino!
Chwali się jeden biznesmen
drugiemu:

DOWCIPY

– Wiesz, jaka sekretarkę zatrudniłem? Zrobiła mi porządek
w biurze, o wszystkim pamięta,
a w łóżku jest lepsza od mojej żony!
Minął pewien okres, ten drugi biznesmen planuje urlop, ale chce, żeby firma chodziła jak w zegarku. Mówi do kolegi:
– Stary. Pożycz mi tej swojej sekretarki ma miesiąc.
– No problem, mówi tamten.
Po miesiącu spotykają się.
– I jak?
– Miałeś rację. Przypilnowała
wszystkiego. No, może w jednym się
pomyliłeś:
– W łóżku nie jest lepsza od twojej żony.
Przychodzi facet do dentysty
i pyta, ile będzie kosztowało wyrwanie zęba mądrości.

– 200 złotych
– Hmm, za drogo!
– Mogę oszczędzić na znieczuleniu i wyrwać go za 150.
– Taniej nie można? To wciąż
za dużo.
– Za 50 złotych mogę go wyrwać
po prostu obcęgami. Co pan na to?
– A nie da się jeszcze taniej?
– No cóż, za 10 zł, bez znieczulenia, obcęgami, w ramach praktyki
może to zrobić student.
– Wspaniale, cudownie. Proszę
zapisać żonę na czwartek!
Żona z mężem oglądają horror.
Nagle pojawia się straszny potwór.

– O matko! – krzyczy żona.
– Teściowa? Faktycznie podobna.
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:

– Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła
dzienniczek z adnotacją ojca:
– To pestka, ale gdyby pan słyszał
jej matkę!
Rodzina wilków ogląda telewizję. Gdy zaczyna się emisja bajki
o Czerwonym Kapturku ojciec-wilk mówi do żony:

– Wyłącz ten telewizor.
– Dlaczego?
– Nie cierpię takich krwawych bajek!

DOWCIPY

– Jasiu podaj przykład dwóch
zaimków osobowych.

– Kto? Ja?
– Wspaniale! Siadaj, szóstka!
Facet w roboczym ubraniu,
ubrudzony cementem jest w salonie samochodowym:

– A ile kosztuje Bentley GT coupe?
– 250 tys. euro.
– A na kredyt? Na rok?
– 25 tys. euro miesięcznie.
– Dużo... A na dwa lata?
– 12500 euro miesięcznie.
– Kurcze, też niemało.
– To może miałby pan ochotę
na tańszy samochód?
– Ochotę bym miał, ale płyta nam
się przewróciła właśnie na taki.
Gość wybrał się do kina na film
kryminalny. Kupuje bilet, a kasjerka do niego:

– Może kupi pan słone paluszki?
– Nie dziękuję – odpowiada.
– To może kruche ciasteczka?
– Nie, nie chcę! odpowiada poirytowany.
– To może popcorn? – nie daje
za wygraną bileterka.
– Ile razy mam mówić, że nic nie
chcę!? Proszę tylko o bilet.
Klient dostaje w końcu bilet a jak
już miał wchodzić na salę kinową kobieta wychyla się z okienka i głośno
mówi:
– A mordercą to jest szofer, ty
sknerusie.
Bandyta wchodzi do banku,
kradnie pieniądze z kasy po czym
podchodzi do jednego z klientów
i pyta:

– Widziałeś co zrobiłem?
– Tak i mam zamiar zadzwonić
na policję.
Złodziej przyłożył mu pistolet
do głowy i go zastrzelił. Podszedł
do następnego klienta z tym samym
pytaniem na co ten odpowiada:
– Nic nie widziałem i nic nie słyszałem, ale moja żona widziała.
Wchodzi do marynarskiej knajpy 90-letnia babcia z papugą
na ramieniu i mówi:

– Kto zgadnie co to za zwierzę...
– i wskazuje na papugę... będzie
mógł kochać się ze mną całą noc.
Cisza. Nagle z końca sali odzywa
się zapijaczony głos:

DOWCIPY
– Aligator.
Na to babcia:
– Skłonna jestem uznać.

Blondynka wchodzi do sklepu
i jej uwagę przyciąga błyszczący
obiekt na półce, zaciekawiona pyta sprzedawcę:

– Co to jest?
– Termos – odpowiada sprzedawca.
– Do czego służy – pyta znów
blondynka
– Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi – objaśnia sprzedawca.
Blondynka kupuje jeden. Następnego dnia przynosi termos do pracy,
a jej szef, blondyn, pyta:
– Co to za błyszczący przedmiot?
– Termos – odpowiada blondynka.
– Do czego służy? – pyta szef.
– Pomaga utrzymać gorące rzeczy gorącymi, natomiast zimne zimnymi – wyjaśnia blondynka
– A co masz w środku? – pyta zaciekawiony szef.
– Dwie filiżanki kawy i mrożony
sok pomarańczowy – odpowiada
blondynka.
Student zdaje egzamin. Profesor chce odesłać go na inny termin z pałą. Delikwent prosi
o ostatnią szansę:

– Jeśli przejdę po ścianie i suficie,
dostanę trójkę?
Profesor z niedowierzaniem zgadza się. Student przechodzi po ścianie i suficie. Słowo się rzekło, już
chce wpisywać 3 ale student dalej
marudzi:
– Jeśli zacznę fruwać po pokoju,
dostanę 4?
Profesor z zaciekawieniem zgadza się. Student zaczyna fruwać
po pokoju. Profesor już chce wpisywać 4 ale student wciąż nie daje mu
spokoju:
– Jeśli nasikam na pana, a pan
pozostanie suchy, dostanę 5?
Profesor z jeszcze większym zaciekawieniem zgadza się. Student
staje na biurku i sika na profesora.
Ten krzyczy cały mokry:
– Panie, co pan???!!!
– Dobra, niech będzie 4.

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

Akwarela
naszej tęsknoty
wypełnia kolorem plan ciszy
tam szmer wiatru łodzią kołysze
piękno raju
trwa w wyobraźni
wstaje świt
blask słońca obdziela nas złotem
Akwarela naszej tęsknoty
to radość kwiatów
w znanym ogrodzie
mrok powraca zmęczeniem
w chwili zgryzoty
Wierność – gwiazdką Nadziei
z obłoków do nas schodzi
Akwarela naszej tęsknoty
to łódź losu na pełnym jeziorze
tęsknota zwiastuje ranne zorze
i nieobecność codziennej zgryzoty

Teoria i praktyka
Człowiek osiąga w trudzie
wartości codzienne
w sferze ducha spotyka wszakże „jakości
zamienne...”
Zbieżność treści poznanych
z poczuciem sumienia
na ogół obiektywnie
życie nasze zmienia...
Gdy się jednak wydarzy
w treści zwykła chała
trudno biednemu (teoretykowi) marzyć
by Prawda wygrała...
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

n Konsulat

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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