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Ukazujemy się

w sieci gazet
bezpłatnych
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Ekspertka: zmiany kulturowe
zachowań młodzieży wpływają
na jej styl konsumpcji

31.08.2017 roku upływa termin wnioskowania o dodatki
z Holandii za rok 2016! Nie trać czasu i wnioskuj!
Osoby pracujące w
Holandii każdego roku mają możliwość
ubiegania się o dodatkowe świadczenia.
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Badanie: ponad 2/3 polskich
25-latków spędza w sieci
co najmniej 4 godz. dziennie
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Pierwszym z nich jest Zorgtoeslag, czyli dodatek do ubezpieczenia. Osoby zatrudnione na terenie Holandii mają obowiązek
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt takiego ubezpieczenia to około 100 euro miesięcznie. Zorgtoeslag rekompensuje dużą część związanych z
nim wydatków. W 2016 roku
maksymalna miesięczna kwota
dodatku to 83 euro czyli 996 euro rocznie, natomiast w 2017 –
88 euro, czyli 1056 euro rocznie!
W skali roku miesięczna kwota
dodatku zależna jest przede
wszystkim od uzyskanego w danym roku dochodu. Przyznawany jest on osobom osiągającym
roczne dochody nie wyższe
niż 27012 euro.

Drugim świadczeniem, o które
mogą starać się osoby o niższych
dochodach, jest Kindgebonden
budget, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego. Oprócz dochodu, wysokość świadczenia zależna jest też
od liczby oraz wieku dzieci. Podstawowym warunkiem ubiegania się
o Kindgebonden budget jest przyznane prawo do holenderskiego
zasiłku rodzinnego. Maksymalną
wysokość tego dodatku miesięcznie w danym przedziale wiekowym
pokazuje tabela 2 (Tab.2).
Zarówno o dodatek do ubezpieczenia, jak i o dodatek do zasiłku rodzinnego można wnioskować już na początku danego
roku. Wówczas świadczenia wypłacane są zaliczkowo w miesięcznych ratach.
Jeśli do końca danego roku
nie zdążyliśmy jednak złożyć
wniosku, nie oznacza to, iż pieniądze przepadły. Termin składania wniosków o dodatki mija 31
sierpnia kolejnego roku.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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31.08.2017 roku upływa termin wnioskowania
o dodatki z Holandii za rok 2016! Nie trać czasu i wnioskuj!
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Oznacza to, iż osoby, które dotąd nie pobierały dodatków za rok 2016, mogą starać się o ich
uzyskanie do końca sierpnia 2017 roku.
Terminowo złożony wniosek to gwarancja
otrzymania pozytywnej decyzji i odzyskania
należnych środków. Każdy wniosek, który zostanie wysłany po 31 sierpnia, może zostać
przez urząd odrzucony. Belastingdienst ma
wówczas prawo wydać negatywną decyzję odmawiając prawa do dodatku, mimo spełnionych kryteriów.

Roczna kwota Zorgtoeslag to nawet 996
euro, a w przypadku Kindgebonden budget
przy dwójce dzieci w wieku 15 lat i 8 lat to
2088 euro.
Nie warto więc ryzykować, lecz czym prędzej
zająć się skompletowaniem dokumentów i złożeniem wniosku o należne świadczenia.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ
PODATKOWĄ ANNA KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
pomocy w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.

FOT. FREEIMAGES.COM / PATRYCJA CIESZKOWSKA
Reklama
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Malarz dekoracyjny. Zatrudnimy pracownika do prac malarskich w miejscowości Meerhout
ok. 54 km na Wschód od Antwerpi, który musiałby się znać
na: Cementowaniu, na farbach
mineralnych, na normalnych farbach, (ewentual- znajomości j.
niderlandzkiego lub j. angielskiego komunikatywnie, doświadczeniu w malowaniu
wnętrz, prawo jazdy oraz własny
transport. Praca na stałe terenie
Belgi. Narzędzia pracy po stronie
inwestora. Pomagamy znaleźć
zakwaterowanie. Płaca do
uzgodnienia. Umowa o pracę.
Warunek: pracownik musi mieć
firmę jednoosobową. Więcej informacji na stronie internetowej:
http://youtu.be/A8At7RJcJ-U, a
szczegóły pod numerem telefonu: +48 729 475 717.
Spawacz TIG - PRACA W BELGII. Wymagane kwalifikacje.
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z
certyfikatem o numerze 13570
poszukuje osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Spawaczy
TIG. Nasze wymagania: doświadczenia w w/w zawodzie,
uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego, lub
Reklama

francuskiego- na poziomie komunikatywnym, mile widziane
dodatkowe kwalifikacje (np.
prawo jazdy kat. B), w zależności od oferty Kandydat będzie
musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka
godzinowa w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze
godzin z możliwością pracy na
stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na
dziecko (w zależności od oferty),
zwroty kosztu dojazdu do pracy
(w zależności od oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie każdej z ofert
na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w
stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi
uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o
kontakt telefoniczny. Klaver Sp.
z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00,
+48 730901913, praca@klaverteam.com.
Monter izolacji przemysłowej.
540 EUR/40h netto + DARMO-

WE zakwaterowanie. OFERTA
SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRE PRACOWAŁY OSTATNIE 3-4
TYGODNIE W HOLANDII. Holenderska firma poszukuje doświadczonych monterów izolacji
przemysłowej do pracy na projekcie ESSO w Antwerpii (Belgia) dla głównego wykonawcy
Altrad. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w stanowisku,
ostatnie 3-4 tygodnie przepracowane na holenderskiej umowie, VCA lub SCC018, możliwość stawienia się w piątek
(21.07.17) w biurze w Holandii
w celu podpisania umowy, język
obcy (angielski, niemiecki lub
niderlandzki) mile widziany (testy BHP na wejściu na projekt
odbywają się w języku polskim),
mile widziane auto (1 na grupę).
OFERUJEMY: stawka min.
13,50 EUR/h netto, darmowe
zakwaterowanie (w pełni wyposażone, pokoje 1-osobowe, Internet). Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt: cv@ch-24.com lub +48 511 790 286.
Pracownik produkcji. Praca
na stanowisku jako pracownik linii produkcyjnej przy pakowaniu
produktów spożywczych. Liczba
miejsce pracy: 2 stanowisk pracy. Miejsce pracy: Holten, stawka

wynagrodzenia x euro brutto.
Liczba godzin: 38 tygodniowo.
Możliwość nadgodzin: Nie, stale
godziny pracy. Praca na zmiany:
Tak. Dodatek zmianowy: Tak, w
przypadku pracy na zmiany. Praca na długi okres czasu, min 1
rok. Znajomość języka Angielskiego: Tak, min. B2 lub niderlandzki. Zakwaterowanie: własne / AB oost***. Transport:
wlasne*. Ubezpieczenie: Holland
Zorg**. Początek Pracy: do
uzgodnienia. Wymagania: chęć
do pracy na stale i długi okres
czasu, doświadczenie jako pracownik produkcji, dokładność i
sumienność w 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 dofinansowania do ubezpieczenia, co-tygodniowe wynagrodzenie, polski koordynator.
Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV w języku angielskim lub niderlandzkim na
adres work.pl@aboost.nl, *dodatek do dojazdów, **ubezpieczenie w Holland Zorg kosztuje
22.40 euro tygodniowo, *** zakwaterowanie kosztuje łącznie
84.90 euro brutto tygodniowo.

Praca w restauracji w centrum
Amsterdamu. Witam, zatrudnimy bez pośredników kelnera/kelnerkę w restauracji w centrum Amsterdamu. Nie jest to
praca sezonowa. Restauracja
znajduje się w samym centrum
Amsterdamu na Nieuw Markcie.
4 lub 5 dni w tygodniu, w godzinach 15:30 - 23:30. Mile widziane doświadczenie, jeśli jednak
jesteś zmotywowanym młodym
człowiekiem napisz do nas i postaramy się nauczyć Cię niezbędnych tajników zawodu. Wymagana znajomość języka angielskiego, higiena i kultura osobista, komunikatywność i pozytywne nastawienie do otoczenia. Ważna
jest umiejętność pracy w zespole. Pracodawca oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, napiwki rozdzielane codziennie, możliwość
rozwoju zawodowego (kursy Sociale Hygiene itp) oraz długotrwałej współpracy, pracę w profesjonalnym międzynarodowym zespole, w pełni finansowany dojazd do pracy jak również codzienne pyszne obiadki przygotowane przez naszych szefów
kuchni. Proszę o przesłanie CV
na jan.macalla@gmail.com.
Hydraulik - PRACA W BELGII.
Wymagane kwalifikacje. Agen-

cja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje osób do pracy w Belgii.
Poszukujemy: Hydraulików. Nasze wymagania: doświadczenia
w w/w zawodzie, uprawnienia
na w w/w zawodzie, znajomości
języka angielskiego, lub holenderskiego, lub francuskiego- na
poziomie komunikatywnym,
mile widziane dodatkowe kwalifikacje (np. prawo jazdy kat. B),
w zależności od oferty Kandydat
będzie musiał przejść okres
próbny u Pracodawcy. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe,
ubezpieczenie, pracę w pełnym
wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na dziecko (w zależności
od oferty), zwroty kosztu dojazdu do pracy (w zależności od
oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie
każdej z ofert na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaCIĄG DALSZY NA STR. 5
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ganymi uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Kontroler Jakości. Pilnie poszukujemy osoby do pracy jako
kontroler jakości w zakładzie
mięsnym w Amsterdamie.
Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania przez
przesłanie CV na praca@bizztemp.nl lub pod numerem telefonu +31614731834.
Operator produkcji. Poszukujemy operatora maszyn przy
produkcji palet drewniach. Praca polega na nadzorowaniu
działania maszyn montujących
euro palety. Praca jest dla
osób, które potrafią obserwować otoczenie, znają się produkcji, maja wiedze w zakresie
drobnych naprawa maszyn.
Pracownik będzie musiał komunikować się w języku angielskim z pozostałymi kolegami z pracy, pilnie obserwować
cały proces produkcji i w razie
potrzeby pilnie przeprowadzić
naprawę lub ponownie uruchomić produkcje. Oferta pracy
jest tylko dla osoby, która szuka pracy na stały i długi okres.
Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy. Miejsce pracy: Hasselt. Liczba godzin: 40 tygodniowo. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: Tak.
Praca na długi okres czasu.
Praca na zmiany: Tak. Znajomość języka Angielskiego: Tak,
minimum B2. Zakwaterowanie: własne. Transport: własne.
Początek Pracy: 2017. Wymagania: chęć do pracy na stale,
siła fizyczna, 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.
Drwal. 11-14 EUR/h netto +
darmowe zakwaterowanie. Holenderska firma poszukuje
drwali do pracy w rejonie Limburgia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku
(min. 2 lata), mile widziane
grupy lub pary, język obcy: angielski/holenderski/niemiecki
(1 osoba na parę), własny środek transportu (1 na grupę) mi-

le widziany. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, stawka 11-14 EUR/h netto, wakacyjne, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie (opłacone
przez pracodawcę), możliwość
nadgodzin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com.
Elektryk - PRACA W BELGII.
Wymagane
kwalifikacje.
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z
o.o z certyfikatem o numerze
13570 poszukuje osób do
pracy w Belgii. Poszukujemy:
Elektryków. Nasze wymagania: doświadczenia w w/w zawodzie, uprawnienia na w
w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego, lub francuskiegona poziomie komunikatywnym, mile widziane dodatkowe kwalifikacje (np. prawo jazdy kat. B), w zależności od
oferty Kandydat będzie musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od
oferty – atrakcyjne zarobki,
zakwaterowanie firmowe,
ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy na stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i
urlopowe, dodatki na dziecko
(w zależności od oferty), zwroty kosztu dojazdu do pracy (w
zależności od oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie każdej z ofert
na – www.klaverteam.com.
Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na
adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Praca w Niemczech na linii
produkcyjnej. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje dla jednego ze swoich
klientów zagranicznych pracowników produkcyjnych do
pracy przy montażu samochodów. Wymagania: zdolności
techniczne i monterskie, mile
widziane ale nie wymagane
doświadczenie na produkcji
przy montażu, język niemiecki
dobry (stała komunikacja w
języku niemieckim- testy przepisów BHP, szkolenia), umiejętność szybkiego tempa pracy pod presją czasu, dokładność, punktualność, umiejęt-

ność pracy w zespole, cv w języku niemieckim z zaznaczeniem znajomości języka, posiadania własnego samochodu. Oferujemy: niemiecka
umowa o pracę, pełne świadczenia socjalne, atrakcyjna
stawka z możliwością podwyżki, dojazd do pracy, możliwość
wykupienia posiłków w stołówce, pracodawca nie zapewnia
kwatery (wynajem i opłata
mieszkania leży po stronie pracownika- Agencja może udostępnić ewentualny wykaz
Reklama

mieszkań), praca na okres 2-4
lat- pełny etat w systemie dwuzmianowym (w soboty tylko
pierwsza zmiana), możliwość
nadgodzin. Szczegóły na
www.klaverteam.com. Osoby
zainteresowane ofertą pracy
spełniające w/w kryteria prosimy o wysłanie na adres mailowy biura dokładnych i szczegółowych informacji o przebiegu
dotychczasowego doświadczenia dotyczącego w/w stanowiska. Mail z dopiskiem Pracownik montażu samochodów -

Niemcy:
praca@klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Cieśla dachowy/dekarz Holandia. 440-460 EUR/40h netto + darmowe zakwaterowanie.
Holenderska firma poszukuje
doświadczonych dekarzy do pokrycia dachów spadzistych lub
płaskich (papa, pcv, strzecha,
dachówka). Wymagania: doświadczenie na w/w stanowi-

sku (min. 4 lata), komunikatywna znajomość języka obcego,
auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC oraz SoFi, Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (440-460 EUR/40h netto),
ubezpieczenie zdrowotne, darmowe zakwaterowanie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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Konsultant Avon. Dodatkowa
Praca. Mam dla Ciebie propozycję. Skorzystaj z zarabiania w taki sposób, jaki pasuje do Twojego stylu życia i rytmu dnia Ty decydujesz o wszystkim. Ty planujesz i organizujesz swój dzień
zgodnie z Twoimi potrzebami.
Nie trać okazji do bycia własnym szefem. Jesteś Mamą?
Studiujesz? Nie masz skończone 18 lat? Chcesz ekstra kasę?
Nie ważne gdzie mieszkasz, ile
masz lat i czym obecnie się zajmujesz. :) Nie zwlekaj, napisz do
mnie już DZIŚ https://www.facebook.com/zkkavon/. Wszystko wyjaśnię KROK PO KROKU :).
KAMIENIARZ. Praca w Holandii, darmowe zakwaterowanie.
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z
certyfikatem o numerze 13570
poszukuje dla jednego ze swoich klientów zagranicznych pracowników na stanowisko: KAMIENIARZ. Zatrudnimy osoby
dyspozycyjne od 24-07. Oferujemy: stawka godzinowa 11 euro
netto/godzina pracy (na rękę),
zakwaterowanie opłaca pracodawca, w okresie próbnym zakwaterowanie w pokoju kilkuosobowym, potem pokoje jed-

noosobowe, ubezpieczenie 24
euro tygodniowo, praca w okolicach Zeeland, wypłaty tygodniowe. Wymagania: doświadczenie
w pracy jako kamieniarz min. 5
lat, wymagana znajomość języka obcego, gotowość do wyjazdu na dłuższy okres czasu, własny samochód. Zakres obowiązków: wszelkie prace związane z
zawodem kamieniarza, stawianie pomników, obróbka kamienia naturalnego. Szczegóły oferty na www.klaverteam.com.
Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV z opisem doświadczenia na w/w stanowisku. Zapraszamy także na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie
Państwo więcej ofert pracy.
KLAVER – Agencja Zatrudnienia
i Pracy Tymczasowej, tel: +48
570 901 913, Pn-Pt: 9:0017:00 Zapraszamy, www.klaverteam.com, praca@klaverteam.com.
Murarz. Holandia 11-13 netto/h + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, auto (1 na
grupę), mile widziane VCA/SCC
oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygo-

Monter izolacji przemysłowej.
Holandia 520-580E netto/40h
+ darmowe zakwaterowanie.
Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, VCA lub
SCC018, komunikatywny język
obcy, własne narzędzia, auto (1
na grupę), mile widziane SoFi.
Oferujemy: stałe zatrudnienie
na holenderskiej umowie o pracę, 520-580 E netto/40h, darmowe zakwaterowanie (pokoje
1-osobowe, dostęp do Internetu). Osoby zainteresowane prosimy
o
kontakt
+48
864711471 lub cv@ch-24.com.
www.crafthunt24.com.

w w/w zawodzie, znajomości języka niemieckiego - poziom komunikatywny, prawo jazdy kat.
B + własny samochód. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, od 1600 euro netto/miesiąc, zakwaterowanie, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy
na stałe, nadgodziny, miłą atmosferę ;). Szczegółowe informacje na www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny.
Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2,
Częstochowa, zapraszamy 9:00
– 17:00, +48 730901913, praca@klaverteam.com.

w w/w zawodzie, znajomości języka niemieckiego - poziom komunikatywny, prawo jazdy kat.
B + własny samochód. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, od 1600 euro netto/miesiąc, zakwaterowanie, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy
na stałe, nadgodziny, miłą atmosferę ;). Szczegółowe informacje na www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny.
Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2,
Częstochowa, zapraszamy 9:00
– 17:00, +48 730901913, praca@klaverteam.com.

ELEKTRYK - praca w Niemczech. Agencja Zatrudnienia i
Pracy Tymczasowej KLAVER Sp.
z o.o z certyfikatem o numerze
13570 poszukuje osób do pracy w Niemczech. Poszukujemy:
Elektryków. Wymagania: świadectwo ukończenia szkoły w
w/w zawodzie, doświadczenia

HYDRAULIK - praca w Niemczech. Agencja Zatrudnienia i
Pracy Tymczasowej KLAVER Sp.
z o.o z certyfikatem o numerze
13570 poszukuje osób do pracy w Niemczech. Poszukujemy:
Hydraulików. Wymagania: świadectwo ukończenia szkoły w
w/w zawodzie, doświadczenia

Monter paneli słonecznych
Holandia. 500 EUR/40h netto +
darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, VCA lub
SCC018, komunikatywny język
obcy, auto (1 na grupę), gotowość do podjęcia pracy na wysokościach. Oferujemy: stałe za-

dniowe wynagrodzenie, darmowe zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel. +48 864711471 lub
cv@ch-24.com. www.crafthunt24.com.

trudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, cotygodniowe
wypłaty (500 EUR/40h netto),
darmowe
zakwaterowanie,
ubezpieczenie pełne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Pokojówka. Pilnie poszukujemy Pan do pracy w 5 gwiazdkowych hotelach w Amsterdamie.
Poszukujemy Panie z okolic
Nord Holand. 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. ZainteresowaCIĄG DALSZY NA STR. 7
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ne Panie prosimy o przeslanie
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.
MALARZ/TAPECIARZ - praca
w Niemczech. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
osób do pracy w Niemczech. Poszukujemy: Malarzy/tapeciarzy.
Wymagania: świadectwo ukończenia szkoły w w/w zawodzie,
doświadczenia w w/w zawodzie, znajomości języka niemieckiego - poziom komunikatywny, prawo jazdy kat. B + własny samochód. Oferujemy:
stawka godzinowa w zależności
od oferty – atrakcyjne zarobki,
od 1600 euro netto/miesiąc,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze
godzin z możliwością pracy na
stałe, nadgodziny, miłą atmosferę ;). Szczegółowe informacje
na www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w

stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi
uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o
kontakt telefoniczny. Klaver Sp.
z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00,
+48 730901913, praca@klaverteam.com.
Monter regipsów. 440480e/40h netto + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: 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,
stawka 440=480e netto/40h,
darmowe zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe, dostęp do Internetu), ubezpieczenie zdrowotne. Osoby chętne prosimy o
kontakt email cv@ch-24.com
lub pod numerem telefonu +48
864711471. www.crafthunt24.com.
Rozbiórki budowlane. 10-11
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. www.crafthunt24.com.
ZBIORY PIECZAREK - 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
DO ZBIORU PIECZAREK. WYMAGANIA: w pierwszej kolejności
rekrutujemy kobiety, wymagane doświadczenie w zbiorach
pieczarek (najlepiej na terenie
Holandii), rekrutujemy osoby z
terenu Polski, nie wymagana
znajomość języka obcego, wymagane chęci do pracy :-) Oferujemy: atrakcyjna stawka godzinowa, zakwaterowanie, ubezpieczenie, dojazd do pracy, wypłaty co 4 tygodnie (możliwość
wzięcia zaliczek), wyjazdy od za-

raz. Szczegółowe informacje odnośnie każdej z ofert na –
www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt
telefoniczny. Klaver Sp. z o. o.,
Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
570901913.
Praca w przemyśle mięsnym.
Panie i Panowie! Jesteśmy liderem w rekrutacji 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 Holender-

skich, 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.
Monter rusztowań. 520-580E
netto/40h + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: VCA lub
SCC018, doświadczenie na
w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, auto (1 na grupę),
Warunki: stałe zatrudnienie na
holenderskiej umowie o pracę,
stawka 520-580E netto/40h,
darmowe zakwaterowanie z dostępem do Internetu (pokoje 1osobowe). Osoby chętne prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub pod numerem telefonu +48 864711471.
Blacharz samochodowy PRACA W BELGII. Wymagane
kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem o
numerze 13570 poszukuje
osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Blacharzy samochodowych. Nasze wymagania: do-

świadczenia w w/w zawodzie,
uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego, lub
francuskiego- na poziomie komunikatywnym, mile widziane
dodatkowe kwalifikacje (np.
prawo jazdy kat. B), w zależności od oferty Kandydat będzie
musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka
godzinowa w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze
godzin z możliwością pracy na
stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na
dziecko (w zależności od oferty),
zwroty kosztu dojazdu do pracy
(w zależności od oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie każdej z ofert
na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w
stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia oraz wymaganymi
uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o
kontakt telefoniczny. Klaver Sp.
z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00,
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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+48 730901913, praca@klaverteam.com.
Operator maszyn CNC Holandia. 450-550 EUR/40h netto +
darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego,
własne auto, VCA/SCC oraz SoFi
mile widziane. Oferujemy: holenderska umowa o pracę na
stałe, darmowe zakwaterowanie (w pełni wyposażone z dostępem do Internetu), stawka 450550 EUR/40h netto (podlega
negocjacji). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
Cukiernik - PRACA W BELGII.
Wymagane kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z
certyfikatem o numerze 13570
poszukuje osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Cukierników.
Nasze wymagania: doświadczenia w w/w zawodzie, uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub
holenderskiego, lub francuskiego- na poziomie komunikatywnym, mile widziane dodatkowe
kwalifikacje (np. prawo jazdy
kat. B), w zależności od oferty
Kandydat będzie musiał przejść
okres próbny u Pracodawcy.
Oferujemy: stawka godzinowa
w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie
firmowe, ubezpieczenie, pracę
w pełnym wymiarze godzin z
możliwością pracy na stałe,
Reklama

nadgodziny, dodatki wakacyjne
i urlopowe, dodatki na dziecko
(w zależności od oferty), zwroty
kosztu dojazdu do pracy (w zależności od oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje
odnośnie każdej z ofert na –
www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV (z opisem doświadczenia
oraz wymaganymi uprawnieniami) na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt
telefoniczny. Klaver Sp. z o. o.,
Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Pracownik magazynowy Koopman International. €10,80.
Szukamy entuzjastycznych kolegów do pracy w bardzo atrakcyjnym centrum dystrybucyjno-handlowym: „Koopman International”. Oferujemy pracę m.in
przy: kompletowaniu zamówień, rozładunku kontenerów,
pakowaniu i etykietowaniu produktów. Koopman International
jest firmą “rodzinną”, która ma
przeszło 75 lat doświadczenia
związanego z importem produktów w całej Europie. Klientami sieci Koopman są międzynarodowe centra handlowe, supermarkety, sklepy ogrodnicze,
a nawet centra z narzędziami
wszelakiej maści. Oczekujemy:
znajomości języka angielskiego
lub holenderskiego, chęci do
nauki i motywacji do pracy, aktualnego zaświadczenia o niekaralności (osoby zameldowa-

ne w Holandii mogą podpisać u
nas oświadczenie VOG), gotowości do pracy w systemie
zmianowym, prawo jazdy i własny środek transportu będą dodatkowym atutem, mile widziane osoby z własnym zakwaterowaniem w okolicach Emmeloord . Oferujemy: legalne i stabilne zatrudnienie na holenderskich warunkach, stała ilość godzin + dodatki zmianowe, cotygodniowe wypłaty przelewane
na Twoje konto, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie, pomoc przy wyrobieniu numeru BSN, transport
z miejsca zakwaterowania
do pracy i z powrotem .Chcesz
dowiedzieć się więcej? Wejdź
na naszą stronę abvakwerk.nl/koopman lub przyjdź
do naszej placówki w Emmeloord, Duit 1, 0527788850.
Prace wakacyjne i sezonowe.
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. Jest to praca produkcyjna w zakładach
przemysłu spożywczego polegająca na pakowaniu i sortowaniu
produktów na taśmie. 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. Mile widziana:
znajomość języka obcego.

Agencja Pracy TPM B.V. oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER PRACY
: praca wakacyjna od 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 WARUNKIEM KONIECZNYM
jest dotarcie biura w Helmond
w celu podpisania stosownych
dokumentów. (Certyfikat nr
2318/1b). Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi
kandydatami.
www.tpmwork.com.
Kierowca kat. C+E - PRACA
W BELGII. Wymagane kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i
Pracy Tymczasowej KLAVER Sp.
z o.o z certyfikatem o numerze
13570 poszukuje osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Kierowców kat. C+E. Nasze wymagania: doświadczenia w w/w
zawodzie, uprawnienia na w
w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holender-

skiego, lub francuskiego- na
poziomie komunikatywnym,
mile widziane dodatkowe kwalifikacje (np. prawo jazdy kat.
B), w zależności od oferty Kandydat będzie musiał przejść
okres próbny u Pracodawcy.
Oferujemy: stawka godzinowa
w zależności od oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie
firmowe, ubezpieczenie, pracę
w pełnym wymiarze godzin z
możliwością pracy na stałe,
nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na
dziecko (w zależności od oferty), zwroty kosztu dojazdu do
pracy (w zależności od oferty),
miłą atmosferę ;) Szczegółowe
informacje odnośnie każdej z
ofert na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem
proszone są o wysyłanie CV (z
opisem doświadczenia oraz
wymaganymi uprawnieniami)
na adres mailowy podany w
ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Stolarz budowlany Holandia.
420-520 EUR/40h netto + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, podstawowe
narzędzia oraz ubranie robocze, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1
na grupę), mile widziane
VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(420-520 EUR/40h netto),
możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Malarz budowlany Holandia.
420-520 EUR/40h netto + darmowe zakwaterowanie. Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, podstawowe
narzędzia oraz ubranie robocze, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1
na grupę), mile widziane
VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(420-520 EUR/40h netto),
możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Praca na produkcji dla singli, par i grup osób. Szukasz
pracy w Holandii? Masz do-

świadczenie? 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. Chcesz
uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie! Mile widziana znajomość języka obcego. Charakter pracy: praca
od lipca 2017. Agencja Pracy
TPM B.V.: zakwaterowanie,
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), tygodniowe wypłaty na konto. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
z dopiskiem PRACA PRODUKCYJNA 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.
www.tpmwork.com/.
Spawacz MIG aluminium.
16 E/h netto + darmowe zakwaterowanie. Przed podjęciem pracy będzie przeprowadzony egzamin praktyczny, którego pozytywny wynik gwarantuje zatrudnienie oraz wyrobienie przez holenderskiego pracodawcę świadectwa egzaminu spawacza. OFERUJEMY:
stawka 16 EUR/godzina netto
(na rękę), cotygodniowe wypłaty (640 EUR netto), możliwość
nadgodzin, darmowe zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe w
pełni wyposażone), ubezpieczenie opłacone przez pracodawcę. WYMAGANIA: umiejętność spawania aluminium metodą MIG (nie wymagamy
świadectwa egzaminu spawacza), komunikatywny język obcy (niemiecki lub angielski
bądź holenderski), VCA lub
SCC018. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nuCIĄG DALSZY NA STR. 9
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merem
telefonu
+48
864711471 lub cv@ch-24.com.
Mechanik samochodowy PRACA W BELGII. Wymagane
kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Mechaników samochodowych. Nasze wymagania:
doświadczenia w w/w zawodzie, uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego,
lub francuskiego- na poziomie
komunikatywnym, mile widziane dodatkowe kwalifikacje (np.
prawo jazdy kat. B), w zależności od oferty Kandydat będzie
musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od
oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na dziecko (w zależności
od oferty), zwroty kosztu dojazdu do pracy (w zależności od
oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie
każdej z ofert na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem
proszone są o wysyłanie CV (z
opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na
adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Kierowcy busa. Agencja Pracy The Perfect Match B.V. poszukuje kierowcy busa do pracy
w Holandii. Jest to praca polegająca m.in. na rozwożeniu pracowników z domów do zakładów pracy i z powrotem na
miejsce zakwaterowania, do
szpitali (w razie potrzeby), urzędów, rozwożeniu kontraktów,
pomocy przy przeprowadzkach
pracowników, kontrolach domów. Wymagania: doświadczenie w pracy kierowcy busa (najlepiej na terenie Holandii), komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego.
Agencja Pracy The Perfect
Match B.V. oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne; pensje: 1-3 miesiąc: ca
1100 euro netto, 4-12 miesiąc:
ca 1150 euro netto, 13-24 miesiąc: ca 1200 euro netto, 25-36
miesiąc: ca 1250 euro netto,
37 miesiąc+: ca 1300 euro netto. CHARAKTER PRACY: PRACA

NA DŁUŻSZY OKRES. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w j. polskim ORAZ angielskim/niemieckim z dopiskiem KIEROWCA na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz
(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). Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.
www.tpmwork.com/.

do osób, któ re pra cowa ły
ostatnie 4 tygodnie na umowie ho len der skiej. Start:
01.08.2017. WY MAGA NIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, ostatnie tygodnie
przepracowane na holenderskiej umowie, mile widziane
VCA (nie jest to wymóg konieczny). OFERUJEMY: umowa holender ska, praca na
ok. 4-8 tygodni, stawka do
negocjacji (przy dobrym doświad cze niu 13,50 EUR/h
brut to), za kwa te rowa nie,
ubezpieczenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com,
www.cra fthun t24.com.

Operatorzy koparki i spychacza - PRACA W BELGII. Wymagane kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Operatorów koparki i
spychacza. Nasze wymagania:
doświadczenia w w/w zawodzie, uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego,
lub francuskiego- na poziomie
komunikatywnym, mile widziane dodatkowe kwalifikacje (np.
prawo jazdy kat. B), w zależności od oferty Kandydat będzie
musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od
oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na dziecko (w zależności
od oferty), zwroty kosztu dojazdu do pracy (w zależności od
oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie
każdej z ofert na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem
proszone są o wysyłanie CV (z
opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na
adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.

Praca fizyczna. The Perfect
Match B.V. poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. Jest to praca
fizyczna polegająca na sortowaniu, klasyfikowaniu opon oraz
układaniu/przenoszeniu ich na
palety i regały w firmie zajmującej się recyklingiem opon (Amsterdam). Mile widziane: znajomość j. angielskiego w stopniu
komunikatywnym, prawo jazdy
kat.B. Oferta pracy MOŻLIWA
JEST TAKŻE DLA osób z własnym zakwaterowaniem. Agencja Pracy The Perfect Match B.V.
oferuje: zakwaterowanie (opcjonalnie), ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, wypłaty w systemie tygodniowym, możliwość długoterminowej współpracy, 40-50h
pracy w tygodniu. Charakter
pracy: praca tymczasowa od lipca 2017. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem OPONY na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz
(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. www.tpmwork.com/.

Monter wykła dzin podłogo wych – Bel gia. (start
01.08.2017). Ho len der ski
pracodawca poszukuje doświadczonych monterów wykładzin do pracy na terenie
Belgii (West- i Oost-Vlaanderen). Ofer ta skierowana jest

Monter rusztowań. OD ZARAZ! Holenderska firma poszukuje doświadczonych monterów rusztowań. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w
stanowisku, Steigerbouwer
DNV, VCA lub SCC018, komunikatywny język obcy (1 osoba

na grupę), mile widziane auto
oraz SoFi. OFERUJEMY: holenderska umowa o pracę, stawka do negocjacji, zakwaterowanie opłacone przez pracodawcę (pokoje 1-osobowe, w
pełni wyposażone, z dostępem
do Internetu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 511-790-286.
Operator walca drogowego PRACA W BELGII. Wymagane
kwalifikacje. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
osób do pracy w Belgii. Poszukujemy: Operatorów walca drogowego. Nasze wymagania: doświadczenia w w/w zawodzie,
uprawnienia na w w/w zawodzie, znajomości języka angielskiego, lub holenderskiego, lub
francuskiego- na poziomie koReklama

munikatywnym, mile widziane
dodatkowe kwalifikacje (np.
prawo jazdy kat. B), w zależności od oferty Kandydat będzie
musiał przejść okres próbny u
Pracodawcy. Oferujemy: stawka godzinowa w zależności od
oferty – atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie firmowe, ubezpieczenie, pracę w pełnym wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe, nadgodziny, dodatki wakacyjne i urlopowe, dodatki na dziecko (w zależności
od oferty), zwroty kosztu dojazdu do pracy (w zależności od
oferty), miłą atmosferę ;) Szczegółowe informacje odnośnie
każdej z ofert na – www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem
proszone są o wysyłanie CV (z
opisem doświadczenia oraz wymaganymi uprawnieniami) na

adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gajcego 2, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
730901913, praca@klaverteam.com.
Operator maszyn budowlanych Holandia/Belgia. Holenderska firma poszukuje operatorów maszyn budowlanych do
licznych projektów. WYMAGANIA: doświadczenie, aktualne
uprawnienia, VCA lub SCC 018,
komunikatywny język obcy (niderlandzki/ angielski/ niemiecki), SoFi mile widziane. OFERUJEMY: holenderska umowa o
pracę, stawka do negocjacji, zakwaterowanie zapewnione
przez pracodawcę, ubezpieczenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt cv@ch-24.com
lub +48 8647114741.
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Transport – oferuję: BUSY
POLSKA - HOLANDIA BEZ
PRZESIADEK TANIO SZYBKO
BEZPIECZNIE
+48
601
380 539. PRZEJAZDY BEZ
PRZESIADEK. DO HOLANDII PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK.
DO POLSKI - WTOREK I PIĄTEK.
CONNECT - LICENCJONOWANE
PRZEWOZY BUSEM POLSKA –
HOLANDIA.
Tel.
+48
601380539, www.przewozyconnect.pl. Oferujemy przewozy komfortowymi busami 9
osobowymi na trasie Polska Holandia. Niewątpliwą zaletą
podróży jest stosunkowo krótki
czas przejazdu, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod wskazany
adres od DRZWI do DRZWI.
Trasy przejazdu planowane
tak, aby maksymalnie skrócić
czas podróży. Dla stałych klientów i grup zorganizowanych korzystne rabaty! www.przewozyconnect.pl, tel. +48 601
380 539.
Transport – oferuję: Komfortowo z Adresu pod Adres do Niemiec i Holandii – LancCar. PL
+48 514 436 222 NL +31 620
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli cenisz sobie komfort i wygodę
wybierz LancCar. Posiadamy samochody Renault Master z zabudową VIP: komfortowe sie-

dzenia z dużą ilością miejsca,
dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. Świadczymy usługi w zakresie przewozu osób z południowej Polski przez środkowe
Niemcy do Holandii i Belgii,
przewozimy ludzi z adresu pod
adres, organizujemy wyjazdy
weekendowe do dowolnego
miasta w Europie, możliwość
wynajęcie samochodu z kierowcą lub bez. Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz.
Nauka: Jezyk holenderski
AMSTERDAM. Nauczycielka jezykow polskiego i holenderskiego z kilkunastoletnim doswiadczeniem udziela prywatnych
lekcji holenderskiego indywidualnie i w malych grupach (w
Amsterdamie, blisko centrum)
na wszystkich poziomach, rowniez w ramach przygotowan do
egzaminow NT2. Szczegolowe
informacje pod numerem
0655775148.
Meble – kupię/sprzedam:
Mebline NL - Najtańsze meble
w Holandii. Sklep internetowy
www.mebline.nl. Oferujemy
Państwu bardzo szeroki asortyment mebli wysokiej klasy,
które charakteryzują się nowoczesną linią wzorniczą i dosko-

nałą jakością wykonania. Zapewniamy: Szeroką gamę produktów, meble doskonałej jakości w szerokiej palecie kolorystycznej oraz wzorniczej. 100
procent bezpieczeństwa transportu. dostawa własnym taborem na terenie Polski, a także
w ramach indywidualnych zamówień zagranicznych. Kompleksową obsługę po sprzedaży, pomoc w montażu mebli,
odpowiedź na każde pytanie
techniczne oraz pytania dotyczące pielęgnacji mebli. Nowe
meble z pełną gwarancją, fabrycznie nowe produkty, objęte dwuletnią gwarancją. Przystępne ceny za najwyższą jakość. Szeroka oferta mebli w
najlepszych cenach. W razie
pytań zapraszamy do kontaktu
mailowego bądź telefonicznego: Tel. kom. +48 733
760 700, Tel. kom. +48 733
780 700, E-mail: biuro@mebline.nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 17:00,
Sob.: 8:00 - 12:00. ZAPRASZAMY DO ZAKUPU!!!
Usługi – inne: Konsultacje z
psychologiem przez Skype.
Konsultacje z psychologiem
przez Skype! Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych
Klientów, a szczególnie tych
osób, które ze względu np. na

odległość miejsca zamieszkania nie mogą przyjeżdżać do
siedziby Centrum Rozwoju Osobistego w Białymstoku, uruchomiamy konsultacje psychologa
przez Skype. Umożliwiają one
uzyskanie wsparcia w sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych w momencie, w którym pomoc jest najbardziej potrzebna, gdy emocje
są silne, a sytuacje i okoliczności zdarzeń czasem tak skomplikowane, że trudno samodzielnie szukać rozwiązań.
Konsultacje przez Skype odbywać się będą na takich samych
zasadach co praca bezpośrednia w Centrum Rozwoju Ososbistego – obowiązywać będą
dobrowolność i dyskrecja. Pomoc psychologiczna on-line w
tym konsultacje i psychoterapia przez przez Skypea jest dobrym sposobem uzyskania pomocy, przy jednoczesnej gwarancji zachowania poufności.
Oferta skierowana jest szczególnie do Polaków mieszkających za granicą i nie mających
bezpośredniego dostępu do
polskojęzycznego psychologa,
do osób mieszkających z dala
od ośrodków profesjonalnej pomocy psychologicznej lub
osób, które nie mają możliwości pozostawienia dzieci pod

czyjąś opieką. Płatność odbywa się przelewem na konto, w
formie przedpłaty. Koszt jednej
sesji 100 PLN. www.CentrumRozwojuOsobistego.com.pl.
Prawnicy: Problem z wlascicielem mieszkania/ lokatorem ? Zapraszam na bezplatna porade prawna. Wynajmujesz mieszkanie dla siebie ,
bądź wynajmujesz mieszkanie
komuś?? Sprawy związane z
nieruchomościami często pojawią się w życiu każdego z
nas. Procedura prawna może
okazać się zbyt skomplikowana byśmy poradzili sobie z nią
sami. Ten długi i zawiły proces
prawny występujący w czynnościach związanych z nieruchomościami wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa nieruchomości. Kancelaria
Adwokacka Arslan & Arslan
ma znakomite doświadczenie
w tej dziedzinie. Wspieramy
najemców i potrafimy im doradzić praktycznie i szczegółowo.
Służymy także wsparciem, gdy
dochodzi do nieoczekiwanego
sporu, na przykład przy procedurach wypowiedzenia umowy
najmu lub eksmisji. *Pomagamy między innymi przy: Procedurach między wynajmującym
a najemcą, Wypowiedzeniu

umowy najmu, Przygotowywaniu umowy najmu, Problemach windykacyjnych, Doradztwie i procedurach dotyczących zmian umowy najmu, Interpretacji i zastosowaniu
umów najmu, Problemach
uciążliwości najemców, Sporach dotyczących borgu, bądź
kosztów maklerskich. Kancelaria adwokacka, Arslan&Arslan Advocaten, Paletplein 80,
2526 GZ Den Haag. T:070 4
500 300, Kom: 06-14
803 099, e-mail: prawnik@arslan.nl.
Nauka: Kurs j.holenderskiego. STICHTING NOSTRI MUNDI
(Fundacja Nasz Świat) w Waddinxveen już od lat organizuje kursy języka niderlandzkiego na
poziomach od A0 do B2. Zajęcia odbywają się w sobotę wieczorem i przez całą niedzielę, w
małych 6 - 10 osobowych grupach. Nie jestes pewny na jakim
poziomie jest Twój niderlandzki? Nasz specjalny test pomoże
Tobie (i nam) to ustalic. Aby na
kursie osiągnąć poziom A1,
trzeba zaliczyć 2 moduły, każdy
po 16 godzin zegarowych. Spotykamy się raz w tygodniu na 2
godziny. Aby na kursie osiągnąć
CIAG DALSZY NA STR. 11
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poziom A2, trzeba zaliczyć 2
dalsze moduły, po 16 godzin zegarowych każdy. Spotykamy się
raz w tygodniu na 2 godziny. Moduły A1 i A2 kończą się egzaminem i rozdaniem certyfikatów
tym kursantom, którzy egzamin
zdali. W przypadku kursów na
poziomie B1 i B2, oprócz egzaminu pisemnego, moduły kończą się dodatkowym egzaminem ustnym. Cena jednego modułu wynosi 200 euro, niezależnie od poziomu. Warto zapytać
pracodawcę, czy zechciałby zainwestować w Twój kurs. Lekcje
prowadzi nauczycielka z wykształceniem wyższym lingwistycznym i mieszkająca w Holandii już 40 lat. Faktury wydawane są na ostatnich zajęciach
danego modułu. Kawa, herbata,
ciasteczka i parking – GRATISOWE. Jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole? Zadzwoń
lub wyślij wiadomość na numer
0628742810. Albo napisz do
nas maila: info@nostrimundi.nl,
Serdecznie zapraszamy!
Transport – oferuję: Wolne
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ.
Podkarpackie, Wielkopolskie,
Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Małopolskie,

Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048516496652 HOLANDIA 003168488678. 5ty przejazd GRATIS,
atestowane fotele, nowe samochody, wifi, klimatyzacja, najlepsi
kierowcy z wieloletnim doświadczeniem, często podwójne obsady, szybkie mikrobusy busy oraz
duże busy z DVD, ubezpieczenie
podczas podróż, najkrótszy czas
przejazdu, uprzejmi, profesjonalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANOWANEGO
WYJAZDU, NUMER TELEFONU
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie. POLSKA 0048-516496652
HOLANDIA 0031-684886783,
www.vip-trans.pl.
Transport – oferuję: INTER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I HOLANDII. Przewóz osób Polska - Niemcy – Holandia. Obsługujemy województwa: OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: Polska - Holandia: od 250 zł.
Holandia - Polska: od 60 euro.
Firma Inter- tour oferuje Państwu: indywidualne przewozy do
Niemiec i Holandii, transport zorganizowanych grup z dowolnych
miejsc oraz w dowolnych terminach, transport z miejsca zamieszkania bezpośrednio pod

wskazany adres, atrakcyjne ceny, zniżki dla dzieci do 15 lat,
spokojną i komfortową podróż.
Nasza firma dysponuje nowoczesną flotą około 75 pojazdów, która na bieżąco jest modernizowana. Wszystkie nasze samochody
znajdują się w nienagannym stanie technicznym. Chcesz dotrzeć
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj
więcej. Kontakt: www.inter-tour.eu, Tel: +48 602 782 271, Tel:
+48 77 484 40 11.
Transport – oferuję: Taxi Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783. Szukacie państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii? Dobrze
trafiliście. Oferuje bezpieczny
transport z adresu pod adres w
rozsądnej cenie. Przewóz maksymalnie dla 4 osób komfortowym samochodem w miłej atmosferze. Prowadzę obsługę
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy do urzędów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, Shuffle,Geldern i inne. Usługa także dotyczy zakupów (również w godzinach nocnych i
weekendy), także pomoc w małych przeprowadzkach, oraz
wszelkie inne według potrzeby
klienta. Ceny do negocjacji, dla
stałych klientów duże rabaty.
Lokalizacja Cuijk koło Nijme-

gen. Postaw na sprawdzonych,
zaoszczędzisz pieniądze i nerwy.
Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń
każdego dnia o każdej porze
+31687323783.
Transport – oferuję: Transport z Holandii do Polski?
Dzwoń: 660-322-166. Busy z
2017 roku zapewnią Ci bezpieczny i szybki przejazd. Wyjeżdżasz do Holandii? Masz pilny
wyjazd do Belgii? Musisz być zaraz w Niemczech albo we Francji? Zapisz ten numer i dzwoń
teraz. Z Polski: 660-322-166, z
zagranicy: 0048-660-322-166.
Albo wyślij SMS – oddzwonimy.
Nasze samochody wożą tanio,
komfortowo i na miejsce. Renault Trafic z roku 2017, najmocniejszy silnik, nowe opony
Michelin, dwustrefowa klimatyzacja, ładowarka do smartfonu/tabletu dla każdego, podłokietnik przy każdym siedzeniu,
siedziska dla dzieci. Na miejsce
wozi doświadczony i ugodowy
kierowca. Nasza trasa i terminy:
Holandia – Polska: w piątek i
poniedziałek około godziny
18.00. Polska – Holandia: we
czwartek i niedzielę około godziny 6.00. Trasa do Holandii trwa
około 12 godzin. Zaczynamy w
Toruniu, a odbierzemy Cię z dowolnego miejsca w północno-

-zachodniej Polsce. Rewelacyjna cena: 60 Euro! Czemu warto
jechać z nami do Holandii? 1.
Jedziemy z miejsca, które wskażesz, prosto do celu. 2. Masz
wiele własnego miejsca w 9osobowym busie o najwyższym
standardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie, bo doświadczony kierowca do Renault Trafica z
2017 roku założył najlepsze
opony, Michelin. 4. Zawieziemy
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwarantujemy ładowarki do komórek, dwustrefową klimatyzację,
przyciemniane szyby i podłokietniki osobne dla każdego. 6.
Jeśli jedziesz w grupie i zapytasz
o rabat, to na pewno dostaniesz. 7. Wystawiamy paragon
lub FV – jedziesz legalnie, a po
rozliczeniu podatku możesz
oszczędzić 23 procent! Więcej
na www.Szofer.biz.
Transport – oferuję: CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POLSKA - HOLANDIA BELGIA
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeżdżamy codziennie z POLSKI, NIEMIEC,
BELGII, HOLANDII. Obsługujemy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie. Kursy międzynarodo-

we realizujemy busami 9-osobowymi o wysokim standardzie. Wykonujemy przewozy
osób w systemie "door to door", ze wskazanego adresu początkowego pod wskazany adres końcowy. Oferujemy Państwu KONKURENCYJNE CENY
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd za 50 procent ceny lub
10-ty tylko za 1 zł, 5 procent
rabatu za płatność z góry, zniżki dla grup (już od 2 osób), rezerwacja w dwie strony -10 euro. Więcej na naszej stronie
www.poeuropie.pl. Kontakt PL
+ 48 666 66 10 20, NL + 31
687 75 06 02 (lycamobile),
GG 49870095, mail: biuro@poeuropie.pl, www.poeuropie.pl, JAK REZERWOWAĆ?
Wybierz jedną z możliwości: 1.
Wypełnij formularz: http://poeuropie.com.pl/kontakt.php.
2. Wyślij SMS z rezerwacją na
numer +48 66666 10 20 lub
+31 687 750 602. W treści
wiadomości wpisz: datę wyjazdu, adres początkowy – gdzie
mamy po Ciebie przyjechać,
adres końcowy – gdzie mamy
Cię zawieźć, imię i nazwisko
pasażera, dodatkowe informacje np. numer telefonu, datę
powrotu itp. 3. Zadzwoń do
nas. Rezerwacja jest ważna po
potwierdzeniu przez nas.
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Ekspertka: zmiany kulturowe zachowań młodzieży
wpływają na jej styl konsumpcji
Ekspertka: zmiany kulturowe zachowań młodzieży wpływają na jej
styl konsumpcji
Młodzi ludzie coraz częściej
skupiają się na rozrywce i utrzymywaniu kontaktów towarzyskich, co wpływa na styl ich konsumpcji; np. ze znajomymi spotykają się już nie u siebie, a w
kawiarniach i klubach, więcej
pieniędzy wydając na posiłki
spożywane poza domem - mówi
dr Izabela Sowa.
Dr Izabela Sowa z Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
od kilkunastu lat zajmuje się badaniem zachowań młodych konsumentów, czyli osób w wieku
13-19 lat - osób jeszcze niesamodzielnych, których część potrzeb jest wciąż zaspokajana
przez rodziców, a które swoje
fundusze wydają na własne potrzeby.
"Największą obserwowaną
przeze mnie zmianą na przestrzeni lat jest to, że dziś aktywność młodych ludzi skupia się
coraz intensywniej przede
wszystkim na rozrywce i utrzymywaniu kontaktów towarzyskich. Natomiast dziesięć lat temu młodzi przede wszystkim pomagali w domu, a dopiero w dalszej kolejności spotykali się ze
znajomymi lub kontaktowali się
z nimi przez internet"– powiedziała PAP.
Dodała, że na te zjawisko "nakłada się" proces wirtualizacji
życia. "Młodzież jeszcze częściej
korzysta z komputerów. Bardzo
dynamicznie wzrasta również
wykorzystywanie internetu (zarówno w komputerach, jak i

smartfonach) do komunikowania się z innymi osobami. O ile w
2004 r. z tej możliwości nigdy
nie korzystało aż 21,3 proc. badanych, to w 2014 r. podobną
deklarację złożyło zaledwie 2,6
proc. respondentów" - wskazała.
Ponadto coraz więcej młodzieży spotyka się ze znajomymi
w kawiarniach i pubach, a coraz
mniej w domach, na podwórku,
osiedlu, w parku itd. "Młodzież
coraz rzadziej pomaga też w domu, wykonuje prace na rzecz rodziny i udziela się w ramach wolontariatu, a częściej podejmuje
prace zarobkowe poza domem"
– wyliczała dr Sowa.
Te zmiany w zachowaniach
młodych ludzi wpływają na ich
styl konsumpcji, a jednocześnie
pokrywają się ze współczesnymi
trendami.
Przykładem jest wirtualizacja
konsumpcji. "Coraz więcej potrzeb zaspokaja się wykorzystując
internet, młodzi ludzie szybciej i
intensywniej niż dorośli wykorzystują go w codziennych czynnościach: czerpią z niego wiedzę, poszukują informacji o kupowanych
produktach, ale także wymieniają
się informacjami i doświadczeniem związanym z użytkowaniem
produktów. Obserwuje się więc
postawy prosumenckie przejawiające się współdzieleniem się
wiedzą, informacjami i zasobami.
Wirtualizacja obejmuje także relacje społeczne – obecnie młodzi
ludzie częściej komunikują się ze
znajomymi przez internet niż w
osobiście" – mówiła.
Dodała, że część młodzieży
kontaktuje się internetowo z producentami lub sprzedawcami
sugerując im własne pomysły na
udoskonalenie
produktów.
"Dzięki tej wymianie informacji

kupowane produkty zyskują
pewną nową wartość. Młodzi poszukują produktów zindywidualizowanych, a możliwość dokonywania zakupów internetowych
temu trendowi sprzyja" – wskazała.
Zaobserwować można też proces tzw. serwicyzacji konsumpcji. "Coraz więcej potrzeb zaspokaja się za pomocą usług np.
wspomniane spotkania ze znajomymi teraz częściej odbywają
się w kawiarniach i klubach niż w
domach i na podwórkach, więc
coraz więcej pieniędzy wydaje
się na posiłki spożywane poza
domem" – mówiła dr Sowa.
Jednocześnie badaczka wskazała, że choć wśród młodzieży
zdecydowana większość to osoby towarzyskie i aktywnie poszukujące informacji w internecie,
to niezbyt chętnie dzielą się one
swymi umiejętnościami, doświadczeniem czy zasobami.
"Zaledwie około 13 proc. młodych konsumentów to osoby
kreatywne: kontaktujące się z
producentami, udzielające się
na forach internetowych, czasami tworzące własne produkty.
Takich aktywnych osób, udostępniających innym swoje zasoby i kontaktujących się z producentami jest w pokoleniu
30–40-latków prawie dwukrotnie więcej" – zaznaczyła.
Dodała również, że młodzież
nie jest jednorodna, ponieważ
"mniej więcej co czwarty młody
człowiek pozostaje bierny". "W
ograniczonym stopniu uczestniczy w życiu towarzyskim, niezbyt
chętnie korzysta z internetu, aby
kontaktować się z innymi ludźmi, rzadko chodzi do kina, teatru
lub kawiarni. Barierą nie jest tu
jednak brak dostępu do odpo-

FOT. FREEIMAGES.COM / DAINO_16

FOT. FREEIMAGES.COM / D3C3MB3R

wiedniego sprzętu lub internetu,
ale jest to raczej rezultat braku
zainteresowania młodzieży takim sposobem spędzania czasu" – podkreśliła dr Sowa.
Charakterystyczną zmianą na
przestrzeni ostatnich lat jest też
zwiększenie zainteresowania się
sportem i dbaniem o zdrowie,
zwłaszcza wśród dziewczyn i
młodych kobiet. Przekłada się to
jednocześnie np. na coraz więk-

szą ofertę odzieży sportowej czy
klubów sportowych.
Pytana o prognozę kierunku
podążania tych zmian, badaczka podkreśliła, że z czasem zjawisko wirtualizacji życia, w tym
konsumpcji, będzie się pogłębiać. "Świadczyć o tym może
fakt, że młodzież młodsza - z
gimnazjów, już teraz jest bardziej zaangażowana w wykorzystywanie technologii IT w proce-

sach zakupu i pobierania informacji z internetu niż obecna
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych" – podkreśliła dr Sowa.
Jednocześnie jej zdaniem pogłębiać się będzie zróżnicowanie
pomiędzy zachowaniami młodzieży aktywnej i biernej.
PAP - NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Badanie: ponad 2/3 polskich 25-latków
spędza w sieci co najmniej 4 godz. dziennie
Ponad dwie trzecie polskich 25-latków deklaruje, że w internecie spędza
co najmniej cztery godziny
dziennie; zaś co piątemu
bliskie jest pojęcie „internetu rzeczy” - wynika z badania polskich 25-latków.
"Zaledwie 21 lat temu uzyskaliśmy w Polsce możliwość
anonimowego dostępu do internetu, tymczasem już wyrosło
pierwsze pokolenie Polaków,
które nie wyobraża sobie życia
bez cyberprzestrzeni" - czytamy
w raporcie przygotowanym na
zlecenie firmy Bosch.
Zgodnie z wynikami badania
ponad dwie trzecie badanych
25-latków deklaruje, że w internecie spędza co najmniej 4 godziny dziennie.
Z badania wynika też, że 25letni Polacy posiadają zwykle
wiele urządzeń zaawansowanych technicznie (smartfon, lap-

top, tablet, czytnik e-book, smartwatch) i są otwarci na nowe rozwiązania. "Swój świat za kolejne
25 lat widzą jako sterowany
zdalnie z jednego urządzenia, a
może nawet kierowany myślami. Za podstawową wartość
uważają bezpieczeństwo, dlatego przede wszystkim chcą wprowadzać takie rozwiązania techniczne, które wykluczają błąd
ludzki i chronią środowisko" czytamy w raporcie.
Co piąty 25-latek deklaruje,
że bliskie jest mu pojęcie "internetu rzeczy", które oznacza
przedmioty wyposażone w czujniki i komunikujące się ze sobą
za pośrednictwem internetu.
Młodzi Polacy są więc otwarci na
stale postępujące integrowanie
z internetem coraz większej liczby urządzeń.
Prawie 74 proc. badanych 25latków twierdzi, że zna też pojęcie sztucznej inteligencji, co jest
wynikiem ponad dwa razy wyższym niż w badaniu reprezentatywnej grupy polskich internau-

tów. Znajomość tego pojęcia deklarowało 31,5 proc. z nich.
"Polskiego cyberpokolenia
nie tworzą jednak wyłącznie cyborgi i technokraci, o czym może świadczyć brak popierania
przez 25-latków dalszego rozwoju technologii, które odbierają
prywatność i oddalają ludzi od
siebie oraz powodują utratę realnych kontaktów. Nowoczesne
technologie rozumieją humanistycznie, jako rozwiązania ułatwiające człowiekowi pracę i codzienne życie" - piszą autorzy
opracowania.
W większości młodzi Polacy
nie mają jednak wątpliwości, że
nowoczesne technologie są
szansą na rozwój i poprawę jakości życia ludzi. Otwartość na
nowoczesne technologie deklaruje zdecydowana większość badanych - 94,1 proc.
W opinii 25-latków dzięki nowym technologiom rynek pracy
będzie się powiększał. Według
nich szczególnym zainteresowaniem będą cieszyli się specjali-

ści, tworzący kolejne nowoczesne urządzenia, programy i aplikacje. Według badanych już rośnie zapotrzebowanie na osoby
z wykształceniem technicznym i
informatycznym. Coraz więcej
nowych zawodów pojawia się w
cyberprzestrzeni, a bez znajomości programów i nowych technologii ciężko jest znaleźć pracę.
"Z pewnością cieszy duże zaangażowanie społeczne dwudziestoparolatków, przynajmniej
na poziomie deklaracji. Wskazując na kierunki rozwoju nowych
technologii, często wybierają te
związane z potrzebą zrównoważonego rozwoju i wsparciem
osób chorych" – komentuje wyniki badania Natalia Hatalska,
analityczka trendów.
Badania ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone na
zlecenie Bosch przez ośrodek
badawczy Danae na przełomie
kwietnia i maja br. Wzięło w nich
udział 527 osób w wieku 25 lat.
PAP - NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
Reklama

FOT. FREEIMAGES.COM / PAUL PASIECZNY
Reklama

FOT. FREEIMAGES.COM / ERKIN SAHIN

14

WTOREK, 1 sierpnia 2017

Rozmaitości

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

Dzień dobry,
Mam pytanko: słyszałem od
niektórych osób, że rozliczając
się pierwszy raz w Niemczech
można rozliczyć się trochę później, a ja dopiero odebrałem rozliczenie i nie wiem, co zrobić. Z
góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

l l l

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

l l l

Witam,
Mam pytanie: jeśli zrobię sobie transfer zasiłku z Holandii do
Polski, to czy dostanę 100 procent tego, co wypłaci mi UWV czy
urząd skarbowy w Polsce coś sobie weźmie z tych pieniędzy?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Otrzyma Pan 100 procent zasiłku.
l l l

Witam,
02.05.2016 roku otrzymałam
odpowiedź, że zostanie mi przyznany zasiłek dla bezrobotnych
na okres 3 miesięcy: od maja do
lipca. Moje ostatnie dni pracy były na początku kwietnia. Wszystkie dokumenty, które wysłał mi
urząd UVW, wypełniłam i odesłałam. Czekałam około miesiąca i
nie otrzymałam żadnego przelewu. Jak się później okazało dokumenty (a zwłaszcza inkomstekopgave) zostały wysłane na adres
urzędu, który przyznał mi zasiłek ,
a nie na adres tego urzędu, w którym byłam na rozmowie w sprawie zasiłku (a to są dwa inne miasta). 26 maja zadzwoniłam do
urzędu i powiedziałam o sytuacji że dokumenty zostały wysłane do
urzędu w innym mieście. Poinformowano mnie, że nowe dokumenty zostaną w ciągu kilku dni
wysłane na mój adres. Dziś jest
07.06.2016 roku i dostałam list z
urzędu, że inkomstenopgave jest
do pobrania na stronie (nie mogę
go pobrać, ponieważ nie mam DIGI code i nie jestem zameldowana). Nie widzę żadnej innej możli-

że ojciec dziecka pracuje i pobiera zasiłek w Holandii. Powinni sprawdzić prawo do zasiłku w oparciu o system koordynacji zabezpieczenia społecznego i osta tecznie powinna Pani otrzymać prawo do
500+.

wości ściągnięcia go. Przez telefon powiedzieli, że wyślą go pocztą. W liście również przeczytałam,
że czas działa na moją niekorzyść
i zasiłek może być niższy. Na
dzień dzisiejszy wysłałam jedynie
inkomstenopgave za czerwiec,
ale w dalszym ciągu nie dostarczyłam inkomstenopgave za maj.
Jak to wygląda? Bede wdzięczna
za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Za maj (tak jak i za każdy miesiąc) nie wypłacą pieniędzy, jeśli
nie odeśle się za dany miesiąc
druku dochodowego. Druki zamawia się telefonicznie, ale czasem trzeba dzwonić i zamawiać
je kilka razy.

l l l

Witam,
Nie wiem czy piszę pod właściwy adres do Państwa, ale
mam pytanie odnośnie zasiłku
chorobowego w Holandii. Jestem w 16 tygo dniu cią ży,
pracuję przez agencję pracy
na szklarni przy zbiorze pomidorów. Podpisana jest umowa
tym cza sowa zawie ra na na
okres tygo dnia (co ty dzień
przedłuża się) oraz umowa ta
wygaśnie na mocy prawa tydzień później. Mam od lekarza
rodzinnego skierowanie na fizjoterapię i już chciałabym, żeby biuro pracy zgłosiło mnie
do UWV na chorobowe. Jednak czy jak im zadzwonię i to
powiem, to mnie nie zwolnią
od ręki??? Czy mają takie prawo? Chodzi o to, żebym po
prostu nie została bez środków do życia. Proszę o pomoc

lub o wskazanie adresu, pod
który mogę się udać z moją
sprawą.
Pozdrawiam serdecznie
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Pracodawca może w takiej
sytuacji nie przedłużyć umowy, ale jak zgłosi Pani chorobowe przed upływem umowy,
to pra codawca ma obowiązek zgłosić Pa nią do UWV i im
przekazać dalej Pani chorobowe.

l l l

Dzień dobry!
Dziękuję za artykuły, które czytam.
Teraz to ja mam problem i mam nadzieję, że Państwo mi pomogą zrozumieć. Mieszkam teraz w Holandii i
posiadam holenderskie prawo jazdy.
W tym roku unieważniono mi licencję, bo nie zgodziłam się na badana
CBR. Nie mogę jeździć po holenderskich drogach. Czy po powrocie do
Polski zwrócą mi polskie prawo jazdy? Dziękuję z góry za odpowiedź!
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Radzimy skierować to pytanie
bezpośrednio do instytucji odpowiedzialnej za te kwestie, czyli
WORD-u w Polsce i do CBR w
Holandii.

l l l

Jeśli ma Pan już rozliczenie
gotowe, to najlepiej odesłać
je jak naj szybciej do urzędu.
In formacji, jakoby osoba rozli cza ją ca się pierwszy raz
mia ła inne terminy, nie potwierdzamy.

l l l

Dzień dobry,
Mam py ta nie od no śnie
500+. Jestem mamą dwójki
dzieci, pracuję w Polsce, a mój
dochód netto nie przekracza
800zł na osobę. Ojciec dzieci
pracuje w Holandii, więc nie
mieszkamy razem, nie mamy
ślubu, nie mam też zasądzonych alimentów, tylko dobrowolne wpłaty od niego na dzieci. Jednakże on w Holandii ma
przyznany Kinderbijslag (czy
jakoś tak). Czy w tej sytuacji
należy mi się 500+ na dzieci?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź, gdyż cza su co raz
mniej…
Dziękuję i pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli nie żyją Państwo razem, nie są małżeństwem i
nie mają wspólnego zameldowania, to ojciec dziecka
nie powinien mieć przyznanego pra wa do Kinderbijslag w
Holan dii, a prawo do tego zasiłku ma tylko i wyłącznie dlate go, że ło ży do bro wol nie
kwoty na utrzyma nie dziecka,
bo jeśli byłyby to alimen ty, to
byłoby ja sne, że nie żyją Państwo razem. Prawo do tego
za sił ku mo gła by/po win na
mieć Pa ni. Ra dzi my złożyć
wniosek o 500+ z informacją,

Witam,
Złożyłem wniosek do UVW i
obecnie czekam na decyzję,
ale załóżmy, że odpowiedź będzie pozytywna i dostanę
pierwszy formularz dochodowy
do wypełnienia i odesłania, a
w tym też czasie dostanę wakacyjne, to czy muszę to
uwzględnić w tym formularzu?
A jeśli tak, to jak to wpłynie a
mój zasiłek? A jeśli pomniejszą
mi go o tą kwotę, to czy potem
dostanę jakieś wyrównanie tego zasiłku? Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Tak, wakacyjne trzeba również wpisać jako dochód. Zasiłek zostanie pomniejszony o
kwotę wakacyjnego. Wyrównania żadnego Pan nie dostanie.

l l l

Witam,
Czy jeśli dziecko jest zameldowanie w Polsce, a mąż chce go
rozliczyć w Belgi, to czy jest taka
możliwość? Czy musi być zameldowanie w Belgi? W rozliczeniu
za rok 2014 przyznano mu ulgę,
a w rozliczeniu za rok 2015 niby
nie można już.
Dziękuję za odpowiedź
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jak najbardziej jest taka możliwość. Najlepiej złożyć odpowiednie zażalenie do urzędu,
aby uznano ulgę również w roku
2015.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

l l l

Dzień dobry,
Piszę do Państwa w imieniu mojej mamy, która czytała ar tykuł poświęcony zasiłkom chorobowym w Holandii
na Waszej stronie internetowej. Jest ona w nieco innym
położeniu, ponieważ nie pracuje w Holandii, natomiast
za le ży jej, aby do wie dzieć
się, jak to wszystko wygląda
w Luksemburgu. ''Pracuję w
Luxemburgu na pół etatu jako opiekunka już ponad 7 lat.
Posiadam wszystkie ubezpieczenia, tj. emerytalne, rentowe i zdro wot ne. Mój pod opieczny w marcu tego roku
skończył 99 lat. Gdybym straciła tu pracę nie ze swojej winy (np. podopieczny by odszedł), to czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych z Luxemburga, skoro nie mam tu
adresu zameldowania? Oraz
gdzie mia ła bym miesz kać
oczekując na decyzję o przyznaniu zasiłku, jeśli taki by
mi przysługiwał? Czy mogłabym pojechać do Polski i wrócić na termin, który by mi wyznaczyli? Proszę mnie pokierować w tej sprawie. Z góry
dziękuję i pozdrawiam czekając na pilną odpowiedź''. Będę wdzięczna, jeśli spróbujecie Państwo rozwiać wątpliwości mamy.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Z mo men tem, gdy Pa ni
ma my umo wa o pra cę wy ga śnie, mu sia ła by ona zło żyć od po wied ni wnio sek o
przy zna nie za sił ku dla bez ro bot nych w Luk sem bur gu
(o za si łek za wsze na le ży
sta rać się w ostat nim kra ju za trud nie nia). Do mo men tu wy da nia de cy zji o
za sił ku, Pa ni m a m a po win na po zo sta wać na te re nie Luk sem bur ga, a po wy da niu de cy zji mo g ła by
e wen t u al nie za wnio sko wać o trans fer te go za sił ku do Pol ski.

Rozmaitości
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Jadący pociągiem mężczyzna,
chce nawiązać kontakt z jadącą
w tym samym przedziale blondynką i pyta:
- Jakie jest pani hobby?
- Co to jest hobby? - pyta blondynka.
- To jest to, co pani lubi najbardziej - odpowiada mężczyzna.
- A... no to kapuśniaczek.
Blondynka zaczęła pracą jako
szkolny pedagog. Już pierwszego dnia zauważyła chłopca, który nie biega po boisku razem z
innymi tylko stoi samotnie. Podchodzi do niego i pyta:
- Dobrze się czujesz?
- Dobrze.
- To dlaczego nie biegasz z innymi za piłką?
- Bo jestem bramkarzem.
Blondynka zamówiła pizzę.
Sprzedawca pyta się, czy pokroić na sześć czy na dwanaście kawałów.
Ona opowiada:
- Sześć, bo dwunastu to ja nie
zjem.
Jedzie blondynka samochodem, nagle zatrzymuje ją policjantka, również blondynka:
- Dokumenty proszę.
Blondynka daje dokumenty z
lusterkiem w środku.
- Trzeba było od razu mówić,
że pani też z policji, to bym pani
nie zatrzymywała.

DOWCIPY

- Moja żona odeszła z moim
najlepszym kumplem...
- Ojej
- No, już zaczyna mi go brakować...
Pani na lekcji zapytała Jasia:
- Jasiu, odmień przez przypadki "kot".
- Mianownik - kot, Dopełniacz
- kota, Wołacz - kici kici.
Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:
- Nie wiesz, jak często trzeba
zmieniać olej?
- Nie wiem, ale mój kolega
zmienia co 5 lat.
- A co ma?
- Budę z frytkami.
Kumpel do kumpla:
- Słyszałem, że masz nową
dziewczynę?
- Noooo!
- A fajna chociaż w łóżku?
- W sumie to nie wiem. Jedni
mówią, że fajna, inni że niefajna...
Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych,
to powiem Ci, co mówi mamie
pan listonosz jak jesteś w pracy.
Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: - "Dzień dobry. Poczta
dla pani".
Co zrobicie, gdy zobaczycie
człowieka za burtą? - pyta oficer
majtka podczas inspekcji.
- Rzucę mu koło ratunkowe i
ogłoszę alarm: "Człowiek za burtą!".
- Dobrze! A jeśli rozpoznacie w
tym tonącym waszego oficera?
- Którego?...
Na lekcji biologii pani pyta się
Jasia:
- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?
- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?

DOWCIPY

- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Jasiu, co mamy z gęsi...?
- Smalec.
Dzieci w szkole sprzeczają się,
które z nich ma mniejszego
dziadka:
1. Mój dziadek ma 100cm
wzrostu!
2. A mój ma tylko 50cm.
3. A mój - mówi Jasio - leży w
szpitalu, bo spadł z drabiny jak
zrywał jagody.
Pani pyta dzieci:
- Powiedzcie mi dzieci jakieś
zwierzątko na A.
Jasio wstaje i mówi:
- A może to karp?
- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz zwierzątko na B.
Jasio na to:
- Być może to karp?
- Jasiu za drzwi!
Jasio wychodzi.
- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C.
Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi:
- Czyżby to był karp?
Pani nauczycielka pyta się Jasia:
- Jasiu, jak wysoka może być
szkoła?
- 1,30m - odpowiada Jasiu.
- A skąd Ci to przyszło do głowy?
- Bo jak idę do szkoły, to mam
jej po dziurki w nosie.
Kontrola drogowa:
- Tutaj jest ograniczenie do 40
km/h, wy jedziecie 80 km/h. Ciekawe gdzie się tak spieszycie?
- 100 zł panu przywieźć
Wiezie taksówkarz kobietę.
Na zakończenie kursu okazuje
się, że ta nie ma kasy. Więc taksówkarz zawraca, jedzie za miasto na piękną, zieloną łączkę. Zatrzymuje się, otwiera bagażnik,
wyciąga koc i kładzie na trawę.
- Ale proszę pana, ja na pewno
oddam panu pieniądze, proszę nic
mi nie robić, mam dzieci i męża...
- mówi prawie płacząc kobieta.
- A ja 40 królików, rwij trawę! odpowiada taksówkarz.

DOWCIPY

Do ruszającego z przystanku
autobusu podbiega mężczyzna,
krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie!
Jeszcze ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus,
mężczyzna zadowolony wsiada i
mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli proszę!
W biurze pyta kolega kolegę:
- Co wycinasz z gazety?
- Notatkę o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu stale
przeszukiwała kieszenie...
- I co masz zamiar zrobić z
tym wycinkiem?
- Schowam do kieszeni!
Przychodzi baba do lekarza i
mówi:
- Panie doktorze mój mąż
zachowuje się dziwnie. Codziennie rano wypija kawę, a
następnie zjada filiżankę i zostawia uszko.
Lekarz po chwili odpowiada:
- Faktycznie to dziwne, uszko
jest przecież najsmaczniejsze.
Pewnego dnia przybiegłem
do Tomka. Po lunchu gadaliśmy
i podzielił się ze mną sensacją.
- Marek - powiedział - Beata i
ja rozwodzimy się.
Byłem zdumiony.
- Dlaczego? Co się stało?! Wyglądaliście na szczęśliwą parę!
- No cóż - powiedział - odkąd się
pobraliśmy, żona próbowała mnie
zmienić. Oduczyła mnie picia, palenia, powrotów w środku nocy.
Nauczyła mnie, jak się elegancko
ubierać, oglądać dobrą sztukę,
wyrobić sobie gust kulinarny, muzyczny i robić zapasy w sklepie.
- I co, jesteś teraz zgorzkniały,
bo tak bardzo cię zmieniła?
- Nie, nie jestem zgorzkniały.
Teraz jestem tak dobry, że ona
na mnie nie zasługuje.
- Cześć tato - mówi syn do ojca informatyka, wchodząc do
mieszkania. - Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? mówi ojciec, nie odrywając oczu
od komputera.

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!

Dotykam pieśnią
Twoich myśli
falują
jak złocisty łan pszenicy
pomagają nam w wędrówce słowa
po drogach i bezdrożach zapału
Przyszłość oznacza trud Syzyfa
trzeba uwierzyć w prawdę myśli
by przyszły los nie był utopią
nieznaną w nieskończoności
by wiódł nas ku rzeczywistości
zapału serc
cudu istnienia
od bzów wiosny
po owoc złotej jesieni
Jednoczmy wzajem siły
w dobru
które mamy tworzyć
by uniknąć pomyłek
i dawnych klęsk nie mnożyć

*

*

*

"GDYBY ZAŚ CI MILCZELI..."
Staram się zrozumieć sentencji sedno
że dziś milczenie jest niemocą
a czas... beznadzieją senny...
O Panie
niech się twe słowa dziś głoszone
złocą...
daj ocalić wartości bezwzględne...
"Gdyby zaś ci milczeli
kamienie wołać będą..."
każdym dniem...
każdą nocą
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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

n Konsulat

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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