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Rząd Niemiec chce pomniejszenia
zasiłku rodzinnego Kindergeld dla Polaków
STRONA 7
Pytania do eksperta
– listy Czytelników

Od kilku miesięcy w niemieckim parlamencie toczy się dyskusja na temat
pomniejszenia zasiłku rodzinnego Kindergeld m.in.
Polakom, których dzieci
mieszkają w Polsce. Komisja Europejska nie godzi
się jednak na takie plany.

rodzinny na dzieci mieszkające
poza granicami Niemiec, powinien być przystosowany do sytuacji ekonomicznej w kraju zamieszkania dzieci. I tak: na dzieci
mieszkające w Polsce miałby wynosić 50 procent dotychczasowej
kwoty Kindergeld. Tym samym
zamiast 192 euro jak dotychczas, po planowanej zmianie wynosiłby jedynie 96 euro.

Obniżenie zasiłku rodzinnego z 192 euro na 96 euro

Komisja Europejska i
związki zawodowe mówią stanowcze NIE

STRONA 14
Przydatne Kontakty

STRONA 23
Reklama
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Obcokrajowcy, pracujący na terenie Niemiec, nadal mają prawo
do pełnej kwoty zasiłku rodzinnego Kindergeld na swoje dzieci
mieszkające poza granicami Niemiec. Federalny Rząd Niemiec
ustalił już główne punkty, na jakich opierać miałoby się planowane pomniejszenie zasiłku Kindergeld. Zgodnie z nimi, zasiłek

Planowane zmiany obniżenia
świadczeń dotknęłyby przede
wszystkim obcokrajowców z
Polski, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii czy Węgier. Rząd niemiecki na takiej zmianie mógłby zaoszczędzić nawet 265 mln euro
rocznie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Rząd Niemiec chce
pomniejszenia zasiłku rodzinnego
Kindergeld dla Polaków
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Owa zmiana godziłaby jednak
w obowiązujące prawo unijne,
mówiące o swobodzie przemieszczania się, dlatego Bruksela wielokrotnie dawała do zrozumienia, że nie zgadza się na takiego rodzaju dyskryminację
względem zatrudnianych w
Niemczech obcokrajowców,
podtrzymując również swoje
zdanie, że osoby, którym miałby
być Kindergeld pomniejszony,
poprzez swoje legalne zatrudnienie na terenie Niemiec, wnoszą
wkład w postaci składek socjalnych, z których to finansowane
jest owe świadczenie.
Swoją dezaprobatę wobec planowanych zmian wyraził również
członek zarządu niemieckich
związków zawodowych DGB Stefan Körzell, mówiąc, że plany obniżenia Kindergeld na dzieci
mieszkające poza granicami Niemiec, rodzą uprzedzenia wobec
obcokrajowców. Obniżenie stawek zasiłku rodzinnego i dostosowanie ich do sytuacji ekonomicznej innych krajów jest tym barReklama

dziej nie na miejscu ze względu
na fakt, iż właśnie zatrudnienie
obcokrajowca w Niemczech generuje dla niego dużo wyższe
koszty pracy i zobowiązania finansowe względem jego dzieci
mieszkających za granicą.
Coraz większa determinacja rządzących w Niemczech

Napięcie wokół tego tematu
stale rośnie, a strona niemiecka
coraz odważniej wypowiada się
w tej kwestii. Parlamentarny sekretarz stanu w ministerstwie finansów, Michael Meister (CDU),
mówi o widocznym wzroście
nadużywania prawa do świadczeń rodzinnych w zorganizowanej formie. W podobnym tonie
wypowiada się rzecznik polityki
rodzinnej Marcus Weinberg, wzywając Komisję Europejską do zaprzestania oporu względem proponowanych przez niemiecki
rząd zmian, mówiąc o skali bezczelności, z jaką uprawnieni do
świadczeń rodzinnych z Niemiec
obcokrajowcy o nie wnioskują.

Co prawda stanowisko Komisji Europejskiej jest dosyć stanowcze w tej kwestii, ale niewykluczone jest, że w jakiś sposób
uda się niemieckim rządzącym
przeforsować swoje plany. Aby
plany doszły do skutku, konieczna jednak będzie zmiana prawa
na szczeblu europejskim.
Biorąc pod uwagę powyższe
zamiary niemieckich rządzących
oraz niekorzystny wpływ potencjalnych zmian na sytuację finansową rodzin Polaków pracujących na terenie Niemiec i utrzymujących rodziny w Polsce, radzimy, aby nie czekać z wnioskowaniem o zasiłek rodzinny z Niemiec Kindergeld i załatwić formalności już teraz. Tym bardziej,
że wśród planowanych zmian była również mowa o skróceniu terminu na złożenie wniosku.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ
PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ ANNA
KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL
ŹRÓDŁO: WWW.FAZ.NET

FOT. FREEIMAGES.COM / STARLIGHT

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
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Praca fizyczna. Witam !
Mam do zaoferowania pracę w
okolicy Den Haag. Praca dla
kobiet od 18 roku życia do 45tego . Praca przy pakowaniu
pomidorów ,praca nie jest ciężka. Stawka 9.04 euro. Praca
na dłuższy okres czasu przynajmniej 6-ciu miesięcy. Znajomość języka ang mile widziana
na poziomie komiunikatywnym. Szukamy osób energicznych i odpowiedzialnych. Mile
widziane prawo jazdy kategorii
B. Praca od zaraz! Pilne! Proszę o kontakt bezpośrednio ze
mną
drogą
telefoniczną.+31685550254.
Operator maszyn CNC. DARMOWE ZAKWATEROWANIE Holandia. Agencja Zatrudnienia i
Pracy Tymczasowej KLAVER
Sp. z o.o z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje osób
do pracy w Holandii na stanowisku: Operator maszyn CNC
(tokarka, frezarka). Wymagania: doświadczenie w pracy jako frezer/tokarz znajomość języka angielskiego- poziom dobry, gotowość do wyjazdu na
dłuższy okres czasu, własny samochód. Oferujemy: stawka
godzinowa 11 euro netto, zakwaterowanie opłaca pracodawca, w okresie próbnym zakwaterowanie w pokoju kilkuosobowym, potem pokoje jednoosobowe, ubezpieczenie,
praca w okolicach Zeeland, wypłaty tygodniowe. Zakres obowiązków: wszelkie prace związane z zawodem tokarz/frezer.
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- Tokarz/Frezer- Holandia. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. Klaver Sp. z o. o.,
Ul. Gminna 131, Częstochowa,
zapraszamy 9:00 - 17:00.
PRACOWNIK MAGAZYNU-VENLO. Praca na nowo otwartym dziale w firmie Michael
Kors z nowymi materialami w
miejscowosci Venlo na stanowisku: pracownik magazynu.
Zadania: zbieranie i realizacja
zamówień na magazynie, pakowanie i szykowanie towaru
do wysyłki, praca w systemie
zmianowym od poniedziałku
do piątku w godzinach 6:0000:00, gotowość do pracy w
wymiarze godzin: 40h/tyg. Wymagania: znajomość języka
angielskiego, niemieckiego lub
holenderskiego, jesteś gotowy
do pracy fizycznej, własny dojazd do pracy i własne zakwaterowanie, w razie potrzeby po-

siadanie zaświadczenia o niekaralności ( VOG Verklaring
Omtrent Gedrag). Oferujemy:
wynagrodzenie w wysokości
9,63 euro za godzinę, dodatek
za przepracowane godziny w
wysokości 30 procent od stawki godzinowej między godziną
19:00 a 7:00, zwrot kosztów
podroży do pracy 0,19 euro za
kilometr (maksymalnie 7,60
euro dziennie), prace w prężnie
rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na e-mail: pposluszna@flexpoint.nl lub pod nr.tel.
+31(0) 88 666 07 69.

oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe
wynagrodzenie
((stawka do negocjacji)), możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
PRODUKCJA PALET. PRACA
W HOLANDII. Agencja Pracy
Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z
Reklama

Zatrudnimy ekipę monterów
płyt stalowych. Poszukujemy
ekipy (4os.) monterów płyt stalowych/dekarzy. Praca na terenie Belgi. Okolice Gent - Antwerpia. Wymagamy: min. 2
letnie doświadczenie w zawodzie jako dekarz/monter płyt
stalowych; doświadczenie przy
dachach płaskich; rysunek
techniczny; Minimum jedna
osoba musi znać język flamandzki; Oferujemy: wynagrodzenie do uzgodnienia; Współpracę długoterminową; Min.
40 godz./tyg.; Telefon kontaktowy : +48 729 475 717.
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
zaraz. Szczegółowe informacje
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. Gminna
131, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00, +48
570901913.
Glazurnik. Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w
stanowisku, podstawowe narzędzia oraz ubranie robocze,
komunikatywna znajomość
języka obcego, auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC

siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570
poszukuje kandydatów do pracy przy produkcji palet. PRODUKCJA PALET - PRACA W HOLANDII. Wymagania: doświadczenie przy produkcji palet, mile
widziane doświadczenie jako
stolarz, rekrutujemy osoby z terenu Polski, gotowość do podjęcia pracy od zaraz, motywacja
do pracy, odpowiedzialność,
umiejętność pracy pod presja
czasu, dobra organizacja stanowiska pracy. Oferujemy: zarobki

z możliwością podwyżki, zakwaterowanie, ubezpieczenie, codzienny dojazd do pracy, praca
na dłuższy czas, zakwaterowanie na domkach i hotelach,
pierwsza wypłata po 2 tygodniach później regularnie co tydzień. 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 dopi-

skiem: Produkcja palet). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. www.klaverteam.com szczegółowy opis oferty, Klaver
Sp. z o. o., Ul. Gminna 131, Częstochowa, zapraszamy 9:00 –
17:00.
Murarzy. Zatrudnimy ekipę
murarzy do pracy. Poszukujemy
ekipy (5os.) murarzy do budowy
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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od podstaw do mów jednorodzinnych. Prace z cegły różnego
rodzaju, klinkier. Roboty na terenie Belgi. Miejsce pracy Limburgia, okolice Antwerpii. Wymagamy: własnej działalności gosp.;
5-10 letnie doświadczenia; mi.
1 os. musi znać język angielski;
Oferujemy: wynagrodzenie do
ustalenia; min. 40 godz./tyg.;
współpracę długofalową. Kontakt: +48 729 475 717.
Pracownik produkcji. Praca
na stanowisku jako pracownik
linii produkcyjnej przy pakowaniu produktów spożywczych. Praca dla osob, ktore
chca zostac w Holandii na dlugi okres czasu. Liczba miejsce
pracy: 2 stanowisk pracy.
Miejsce pracy: Holten, stawka
wynagrodzenia x euro brutto.
Liczba godzin: 38-44 tygodniowo. Możliwość nadgodzin: Nie,
stale godziny pracy. Praca na
zmiany: Tak. Dodatek zmianowy: Tak, w przypadku pracy na
zmiane. Praca na długi okres
czasu, min 1 rok. Znajomość
języka Angielskiego: Tak, min.
B2 lub niderlandzki. Zakwaterowanie: własne / AB
oost***. Transport: wlasne* /
AB Oost. Ubezpieczenie: HolReklama

land Zorg**. Początek Pracy:
do uzgodnienia. Wymagania:
chęć do pracy na stale i długi
okres czasu, znajomosc jezyka angielskiego, mile widziane wlasne zakwaterowanie,
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.
Zatrudnimy tynkarzy maszynowych (do wnętrz). Poszukujemy ekipę tynkarzy maszynowych do prac na wewnątrz budynków mieszkalnych. Praca na
terenie Belgi.Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej, doświadczenia w prowadzeniu ww prac, znajomości
j. Angielskiego bądż niderlandzkiego komunikatywnie, Prawo

jazdy kat.B, własny samochód.
Zapewniamy: pomoc w załatwieniu zakwaterowania, stała
płacę (do uzgodnienia), Narzedzia pracy. Współpraca długofalowa. Zgłoszenia pod nr tel: +48
729 475 717.
Wsparcie klienta biznesowego z j. niderlandzkim. JOB
WITH DUTCH LANGUAGE IN
WARSAW. Our client is a company that is the producer of
cash dispensers and other payment systems in Europe and
all around the world. We are looking for a person who will be
working as a Customer Service
Representative with dutch language for business and non-business customer(only incoming
calls). If you: are a team player,
want to work with people from
all around the world, put your
language skills into use... this
is perfect job for you. Your job
will be to: provide high quality
service for clients, try to solve
problems reported to you, keep
track of status of the reported
problem. Requirements: advanced dutch language, good
knowledge od english language, great communication
skills, no experience needed.
Our client offers:training at the

beginning of your work (fully
paid), private health care, multisport card, company can
grant your studies and pay for
language course, employement contract(umowa o pracę) starting from tha first day
of work, two paths of development within company (IT – II
support line and another: coaching for people who have
just joined team), salary: 7500
zł (gross) brutto/month (this is
for the beginning, it will grow in
time). Apply on: aodrzywolek@devire.pl I will call you to
give more details.
Zatrudnimy elektryków. Poszukujemy do pracy elektryków
do montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych. Instalacja lamp oświetleniowych na osiedlu mieszkaniowym. Praca w Belgii. Wymagana znajomość języka angielskiego. Znajomości czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie. Wymagana własna działalność oraz prawo jazdy (własny transport) plus
kat. C + E ! Znajomość języka
angielskiego mile widziana.
Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 729
475 717.

Stolarz/Eindhoven. Masz
smykałkę do pracy w drewnie?
Szczycisz się fachowym doświadczeniem? Nie boisz się
wyzwań takich jak praca za
granicą (w tym przypadku w
Holandii) – właściwie od zaraz? A przede wszystkim kochasz stolarstwo i znasz komunikatywnie któryś z języków
zachodnich (wystarczy nam
angielski)? Dla naszego stałego klienta, dużej firmy budowlanej, poszukujemy stolarzy
wykończeniowych do projektu
zlokalizowanego w środkowej
Holandii (do roboty: elementy
drewniane, framugi, profile
aluminiowe, ścianki działowe,
sufity z płyt gipsowo-kartonowych). Niezbędna będzie tutaj
umiejętność czytania i stosowania wytycznych zawartych w
rysunkach technicznych oraz
samodzielność. Docenimy
Twoje doświadczenie, umiejętności manualne i profesjonalizm. Podejmij wyzwanie i aplikuj już dziś – na nieprzeciętną
ofertę pracy w kraju tulipanów,
serów i wiatraków! O JobXion:
Jobxion Poland sp. z o .o. jest
filią holenderskiej firmy Jobxion Vakmensen B.V. - lidera
wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12 lat
działającej w branży budowla-

nej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Dobrze, abyś posiadał.. Kilkuletnie doświadczenie w pracach stolarskich (przy renowacjach – mile widziane), Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i narzędziami stolarskimi, Komunikatywną znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub
holenderskiego, Prawo jazdy
kategorii B i własny samochód
mile widziane, Samodzielność
i wysoką kulturę osobistą ...a
w zamian za to, otrzymasz od
Jobxion: Pracę podnoszącą
kwalifikacje i dającą mnóstwo
osobistej satysfakcji; Holenderską umowę o pracę; Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko Twojego miejsca pracy; Ubezpieczenie; Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO; Opiekę polskiego koordynatora na miejscu w Holandii; Elektronarzędzia i
odzież roboczą; Dopłaty za dojazdy do pracy swoim samochodem; Możliwość podjęcia
darmowej nauki języka holenderskiego w biurze w Tiel;
Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników –
CIĄG DALSZY NA STR. 5
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bonusy finansowe za polecenie; Pokrycie kosztów uzyskania cer tyfikatu bezpieczeństwa VCA (140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg). Jak aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ. Strona
internetowa:
http://jobxion.pl/oferty-pracy/.
Cieśla dachowy/dekarz. Holandia. Holenderska firma poszukuje doświadczonych dekarzy do pokrycia dachów spadzistych lub płaskich (papa, pcv,
strzecha, dachówka). Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku (min. 4 lata), komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), mile
widziane VCA/SCC oraz SoFi,
Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji), ubezpieczenie zdrowotne, darmowe zakwaterowanie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Reklama

Pracownik produkcji – Hasselt. Opis pracy: Poszukujemy
osoby do pracy przy produkcji
artykułów papierniczych, firmie
produkowane są rożnego typu
nalepki, etykiety, foldery, opakowania. Praca na produkcji zapewnia stałą liczbę godzin w tygodniu i stale godziny pracy.
Oferta pracy jest skierowana
dla osób mających techniczne
zainteresowania i znają się na
obsłudze maszyn. W pracy pracownik będzie posługiwał się językiem angielskim. Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy.
Miejsce pracy: Hasselt. Liczba
godzin: 40 tygodniowo. Możliwość nadgodzin: Tak (tylko sobota i niedziela). Dodatek zmianowy: nie występuje. Praca na
długi okres czasu. Znajomość
języka Angielskiego: Tak (Min
B2 konieczne). Zakwaterowanie: AB Oost lub własne. Transport: AB Oost lub własne. Początek Pracy: 2017. Wymagania:
znajomość języka angielskiego,
doświadczenie przy obsłudze
maszyn, wiedza techniczna,
znajomość zagadnień z mechaniki i budowy maszyn (podstawy), doświadczenie na produkcji (min. 3 miesiące), oferta dla
pracowników z UE. Zapewniamy: wynagrodzenie zgodne z
prawem pracy, dodatki do wy-

nagrodzenia (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
w języku angielskim lub niderlandzkim
na
adres
work.pl@aboost.nl.
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 :).
SORTOWANIE I PAKOWANIE
WARZYW I OWOCÓW. OD ZA-

RAZ, HOLANDIA. 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 SORTOWANIA I PAKOWANIA WARZYW
I OWOCÓW. Zatrudnimy osoby
dyspozycyjne do podjęcia pracy
na okres minimum 3 miesięcy,
bądź na stały kontrakt. 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: mile widziane doświadczenie w pracach produkcyjnych, motywacja do pracy,
mile widziana znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność, zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność. Zakres
obowiązków: sortowanie warzyw i owoców, pakowanie wa-

rzyw i owoców, prace magazynowe, prace przy kwiatach, praca na szklarni (kwiaty, pomidory). Osoby zainteresowane w/w
stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. KLAVER –
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej, tel: +48 570
901 913, Pn-Pt: 9:00-17:00 Zapraszamy,
www.klaverteam.com.
Praca produkcyjna TILBURG.
Job Investment dla klienta
mieszczącego się w Tilburgu
poszukuje pracowników na stanowiska: pakowanie, obsługa
maszyn pakujących. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym - dziennym. Wymagania: doświadczenie - mile
widziane, chęć i motywacja do
pracy, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim, własny transport oraz zakwaterowanie.
Oferujemy:
przejrzysta umowę oparta o holenderskie warunki pracy; prace w malej firmie; stawka: 9,80
euro brutto + zwrot kosztów dojazdu; możliwość długoterminowego zatrudnienia. Zainteresowany? Czekamy na Twoje cv,
które możesz przesłać na adres

e-mailowy: polen@jobinvestment.nl. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie: 073-711-3-717.
Murarz. Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język
obcy, auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o
pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji),
darmowe
zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt pod nr tel. +48
864711471 lub cv@ch-24.com.
www.crafthunt24.com.
PRACE BEZ DOŚWIADCZENIA NA PRODUKCJI. 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 produkcyjnych do prac w Holandii.
Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy na okres
minimum 3 miesięcy, bądź na
stały kontrakt. Mile widziane
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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zarówno osoby pojedyncze, jak
i pary lub grupy osób. Oferujemy: atrakcyjne zarobki, 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, 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),
praca przy cebulkach kwiatowych (sortowanie, oczyszczanie), zbiory pieczarek (wymagane doświadczenie), prace
magazynowe, praca w zakładach mięsnych. Szczegóły oferty na www.klaverteam.com.
Osoby zainteresowane w/w
stanowiskiem proszone są o
wysyłanie CV na adres mailoReklama

wy 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,
www.klaverteam.com.
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.
Zatrudnimy monterów konstrukcji drewnianych. Poszukujemy monterów konstrukcji
drewnianych ( 2 os.) do montażu gotowych domów szkieletowych. Praca na terenie Belgi.
Okolice miejscowości Torhout.
Praca do końca 2017r. Wymagamy: mile widziane doświadczenia przy pracach : cieśli, dekarza, stolarza lub innych budowlanych zawodów; gotowości
do pracy w różnych godzinach;
czytania rysunków technicznych; min. jedna os. musi znać
j. angielski; Oferujemy: pracę

od zaraz; Min. 40 godz./ tyg.;
Możliwość dłuższej współpracy;
Kontakt: +48 729 475 717.
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. Zainteresowane 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.
Monter płyt karton-gips. Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, mile widziane VCA lub SCC018,
komunikatywny język obcy, auto (1 na grupę), własne narzędzia, SoFi mile widziane. Warunki: zatrudnienie na holenderskiej umowie o pracę, staw-

ka do negocjacji, 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.
PRACE
SZKLARNIOWE
PRZY POMIDORACH. HOLANDIA ! 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). Zatrudnimy osoby
dyspozycyjne do podjęcia pracy na okres minimum 3 miesięcy, bądź na stały kontrakt.
Mile widziane osoby posiadające prywatne zakwaterowanie na terenie Hagi. Oferujemy: stawka godzinowa 9,43
euro brutto/ godzinę. Wymagania: doświadczenie w
szklarni z pomidorami, mile
widziane osoby z własnym zakwaterowaniem w Hadze, motywacja do pracy, mile widziana znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków:
wszelkie prace związane z pielęgnacją i zbiorem pomidorów. Osoby zainteresowane
w/w stanowiskiem proszone
są o wysyłanie CV na adres
mailowy podany w ogłoszeniu, bądź o kontakt telefoniczny. KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej,
tel: +48 570 901 913, Pn-Pt:
9:00-17:00
Zapraszamy,
www.klaverteam.com.

Cieśla szalunkowy/Holandia. Zaszaluj w Holandii! Nasz
znany i ceniony na holenderskim rynku budowlanym klient
poszukuje obecnie doświadczonych, kompetentnych i zaangażowanych cieśli szalunkowych. Praca właściwie od zaraz...ale przecież świat należy
do zdecydowanych i odważnych, a Ty jesteś w tym gronie
ϑ! Projekt jest bardzo prestiżowy i dotyczy budowy segementu domków mieszkalnych. Co
więcej, możesz zabrać ze sobą
swoich znajomych po fachu –
potrzebujemy grupy dobrych,
zgranych specjalistów współpracujących efektywnie w zespole. Idealnie, abyś znał komunikatywnie język angielski
(lub niemiecki/niderlandzki),
ale i bez niego sobie poradzimy. A przede wszystkim gwarantujemy mieszkanie, z ktorego możesz skorzystać, miłą
opiekę koordynatorów i konkurencyjne wynagrodzenie! Masz
to? Sprawdź: Minimum 2 lata
doświadczenia na stanowisku
cieśli szalunkowego. Mile widziane również na projektach
zagranicznych, Znajomość różnych systemów szalunkowych,
duża wiedza fachowa poparta
konkretnymi umiejętnościami,
Umiejętność czytania rysunków technicznych, Sumienność i zaangażowanie, pracowitość, wysoka kultura osobista, Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (mile widziane). Co Ci gwarantujemy? Holenderską umowę o pracę,
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca
pracy, Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie w/g
CAO, Opiekę (miłego i skutecznego) polskojęzycznego koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą, Dopłatę za dojazdy do pracy swoim
samochodem/kilometrówki,
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy za polecenie, Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze
budownictwa (honorowany w
takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10 lat). Jak
aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji za pomocą przycisku:
APLIKUJ:
http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12
lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.

Zatrudnimy operatorów frezarki drogowej. Poszukujemy
operatora frezarki drogowej do
asfaltu (2 os.); Praca na terenie
Belgi. Okolice Limburgi oraz
Antwerpii. Wymagamy: własnej działalności gosp. ( pomagamy taka założyć); min. 2 letniego udokumentowanego i
aktualnego doświadczenia jako operator frezarki drogowej;
min.1 os. musi znać j. angielski; Prawa jazdy kat. C/CE; Karta kierowcy (95code) jest plusem; Oferujemy: Pracę od zaraz; współpracę długofalową;
wynagrodzenie do ustalenia;
Kontakt: +48 729 475 717.
Operator linii produkcyjnej –
Holten. Praca na stanowisku
jako pracownik linii produkcyjnej oraz team lider zarządzający grupa 4 osób. Pracownik będzie odpowiadał za sprawdzanie pakowanych produktów,
zgodność zamowieni, sprawdzanie danych każdego produktu, wprowadzanie danych
do systemu produkcji (brak
produktów pochodzenia zwierzęcego). Wymagana jest dokładność i sumienność wykonywanych obowiązków, pracownik będzie odpowiadał za
produkowana partie produktów tak wiec musi być dokładnie wykonywać swoje obowiązki. Liczba miejsce pracy: 4 stanowisk pracy. Miejsce pracy:
Holten. stawka wynagrodzenia
x euro brutto. Liczba godzin:
40-46 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:
wlasne / AB oost***. Transport: własne* / AB oost. Ubezpieczenie: Holland Zorg** Początek Pracy: do uzgodnienia.
Wymagania: chęć do pracy na
stale i długi okres czasu, możliwość pracy w chłodni, 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. Proszę o przeslanie CV w
języku angielskim lub niderlandzkim
na
adres
work.pl@aboost.nl.
Rozbiórki budowlane. 10-11
EUR/h + darmowe zakwateroCIĄG DALSZY NA STR. 7
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Koncert jednego z najbardziej
popularnych artystów,
czyli Czesława Mozila!
Idea koncertów Czesław
Śpiewa Solo Act narodziła się 12 lat temu, kiedy
nieznany nikomu szerzej
Czesław Mozil grał i śpiewał gdzie się dało. Podróże po małych miejscowościach potocznie nazywanych „Polską klasy B”
miały na celu spopularyzowanie muzyki polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa oraz pokazanie Czesława Mozila szerszej publiczności jako alternatywnego grajka.
Przewrotna, słodko-gorzka i
bardzo zabawna opowieść o pa-

triotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a
także o codziennym życiu popularnego artysty. Co to znaczy odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na ławce rezerwowych, a i
tak strzelać gole? Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? Czesław
Śpiewa Solo Act to połączenie
monodramu, stand-upu i koncertu jednego z najpopularniejszych
współczesnych artystów – Czesława Mozila, ". Polska widziana z
perspektywy podwójnego emigranta, żyjącego między Danią a
Polską, kochającego absurdy obu
tych krajów i patrzącego na
wszystko z humorem. Historie z
życia Czesława, opowiedziane za
pomocą największych, zagranych
na żywo hitów Czesława. Śpiewane. Śmieszne. Wzruszające. Niezwykle aktualne.

AMSTERDAM

Data: 13.09.2017 (środa)
Dom Polski
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam
wejście: 19:45
koncert: 20:00
Bilety w cenie:
30 euro - w przedsprzedaży
Bilety do kupienia na portalu :
www.czeslawspiewa.kupbilecik.pl
35 euro - w dniu koncertu przy
drzwiach
Liczba miejsc BARDZO ograniczona ( 50 sztuk )!
***
HAGA

Data: 15.9.2017
Poolse Centrum
Paviljoensgracht 33
2512 BL Den Haag
wejście: 19:00

koncert: 19:30
Bilety w cenie:
22 euro - w przedsprzedaży
25 euro - w dniu koncertu
Bilety można rezerwować/kupować :
- mailowo, na adres: przemek@czeslawspiewa.com. W tytule maila należy podać miasto ,
którego dotyczy koncert, a w treści wiadomości imię i nazwisko
osoby rezerwującej bilet, oraz
liczbę biletów. Rezerwacja zostanie potwierdzona mailem zwrotnym.
Płatność do uregulowania
przy wejściu na koncert.
- na portalu www.kupbilecik.pl
Liczba miejsc ograniczona (
100 sztuk )!
Zapraszamy!!!
TEKST/FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE
KONCERTU

PRACA
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wanie. 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.
Produkcja wózków sklepowych Geldermalsen. Odpowiada Ci praca w malej, rodzinnej
firmie? Lubisz majsterkować?
Ta oferta powinna Cię zainteresować! Jeden z naszych stałych i najlepszych klientów, zajmujący się ser wisowaniem
wózków sklepowych poszukuje pracowników do miejscowości Tiel. Twoim zadaniem będzie ser wisowanie wózków
sklepowych, czyli wyszukiwanie usterek i ich naprawa. WYMAGANIA: doświadczenie na
podobnym stanowisku mile
widziane, motywacja i chęć do
pracy, zakwaterowanie w okolicach miejsca pracy (Culemborg, Geldermalsen). * Oferta
jest również dostępna do kandydatów mieszkających w okolic DEN BOSCH gdyż z tych
miejscowości oferujemy transport do pracy. Oferujemy długoterminowe zatrudnienie
oraz stale godziny pracy. Praca
od poniedziałku do piątku od
7.00 - 15.30. Możliwość nad-

godzin w soboty. Wynagrodzenie : 9,43 euro. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta
skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 oraz
prześlij nam swoje CV na adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
PRA CA
W
SZKLARNI
(OGÓRKI,POMIDORY,PA PRYKA). PRACA W HOLANDII.
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o
z cer tyfikatem 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
obowiązków: 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. KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej, ul.
Gminna 131, Częstochowa,
+48 570901913, www.klaverteam.com.

Zatrudnimy hydraulika. Zatrudnimy do pracy hydraulika.
Praca na terenie Belgii. Wymagania: Własna działalnośc gospodarcza; Doświadczenie w
pracach przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz
własny transport samochodowy; znajomośc języka angielskiego lub niderlandzkiego. Zapewniamy współpracę długofalowa a takze pomoc w założeniu
firmy a także zakwaterowania.
Informacje pod numerem telefonu: +48 729475717.
SPAWACZ TIG. PRACA W
BELGII. Nie czekaj na jutro i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze
13570. Dla kogo rekrutujemy?
Rekrutujemy dla jednego z
klientów w Belgii. Czego wymagamy? uprawnienia dla spawacza TIG, doświadczenie jako
spawacz TIG w spawaniu stali
nierdzewnej i czarnej, umiejętność czytania rysunku technicznego, prawo jazdy kat.B
mile widziane, znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie średnim, test
umiejętności w pierwszych
trzech dniach pracy. Co oferujemy: atrakcyjna stawka godzinowa, zakwaterowanie, dodatek urlopowy, wakacyjny, dodatek na dziecko, ubezpieczenie
opłaca pracodawca, zwrot
kosztów dojazdu do pracy, praca w pełnym wymiarze godzin,
stałe godziny pracy 7.3016.15, Zakres obowiązków:
spawanie maszyn produkcyj-

nych, Pracodawca zastrzega
sobie możliwość przeprowadzenia testu spawalniczego.
Czekamy na cv od Kandydatów
zainteresowanych powyższą
ofertą pracy spełniających w/w
kryteria. Cv z opisem dokładnego doświadczenia jako blacharz samochodowy, określeniem znajomości języka, oraz z
dopiskiem- BLACHARZ SAMOCHODOWY- BELGIA prosimy
przesyłać na adres mailowy.
Szczegóły na www.klaverteam.com, Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z
o. o., Ul. Gminna 131, Częstochowa, zapraszamy 9:00 –
17:00.

go, komunikatywnie. Więcej informacji pod numerem telefonu: + 48 729 475 717.

Monter rusztowań. Holandia.
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 520580E netto/40h, darmowe zakwaterowanie z dostępem do
Internetu (pokoje 1-osobowe).
Osoby chętne prosimy o kontakt email cv@ch-24.com lub
pod numerem telefonu +48
864711471.

OPERATOR WALCA DROGOWEGO. PRACA W BELGII. Dobrze płatna praca w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona
dlatego nie czekaj i łap ofertę
pracy już dziś!!! Kim jesteśmy?
Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla
kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego z klientów w
Belgii. Kogo szukamy? Operatora walca drogowego. Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenie jako operator walca drogowego, uprawnienia na
walec drogowy, mile widziane
prawo jazdy kat.C+E (nie obowiązkowe), znajomość języka
angielskiego na poziomie średnim. Co oferujemy dla Kandydata? atrakcyjna stawka godzinowa, zakwaterowanie , ubezpieczenie opłaca pracodawca, dodatek na dziecko + pieniądze

Zatrudnimy ekipę murarzy.
Zatrudnimy doświadczonych
murarzy do pracy w Belgii. (Klinkier, bloczki betonowe). Wymagamy: - własnej działalności gospodarczej, - posiadania Prawa
do jazdy (własny transport), znajomości języka angielskie-

Operator maszyn CNC. Holandia. 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),
cotygodniowe wypłaty (stawka
do negocjacji). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.

wakacyjne i urlopowe, zwrot
kosztów dojazdu do pracy, praca w pełnym wymiarze godzin z
możliwością pracy na stałe. Zakres obowiązków: praca na walcu drogowym, inne prace związane z zawodem operatora walca drogowego. Jak aplikować
na ofertę? Czekamy na cv od
Kandydatów zainteresowanych
jedną z powyższych ofert pracy
spełniających w/w kryteria. Cv z
opisem szczegółowych informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości języka obcego prosimy
przesłać na adres mailowy. W
tytule maila prosimy wpisać
Operator walca drogowego- Belgia. Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień.
Szczegóły oferty pracy na
www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
z wybranymi kandydatami. Klaver Sp. z o. o., Ul. Gminna 131,
Częstochowa, zapraszamy 9:00
– 17:00.
SPAWACZ
METODA
MIG/MAG. Helmond,Bladel, Beringe, Gerwen. Stanowisko pracy: spawacz metoda MIG/MAG.
Dla jednego z naszych klientów
szukamy pracownika na stanowisko: spawacz metoda
MIG/MAG. Jest to firma rodzinn,
która istnieje na rynku od 1966
r. Firma specjalizuje się w produkcji, konserwacji, transporcie
oraz montażu prostych i złożonych konstrukcji stalowych. Firma zatrudnia obecnie 400 pracowników w 10 oddziałach w
całej Europie. Praca w Holandii
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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w miejscowościach: Helmond,
Bladel, Beringe i Gerwen. Zadania: Spawanie według procedur
spawania metoda MIG/MAG;
Wykonywanie zadań w terminie, zgodnie z zasadami procedur firmy oraz procedur bezpieczeństwa; Czyszczenie wykonanych elementów; Dbanie o stan
techniczny maszyn i narzędzi.
Wymagania: Ukończony zawod/kurs spawacza wraz z dyplomem; Min.3 lata doświadczenia w spawaniu metoda
MIG/MAG; Znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego; Dobra umiejętność czytania
rysunku technicznego. Oferujemy: Należyte wynagrodzenie;
Prace w systemie jednozmianowym, dziennym; Możliwość pracy w godzinach nadliczbowych;
Zwrot kosztów transportu do
pracy; Ubezpieczenie. Zainteresowanych prosimy o wysłanie
CV na e-mail: pposluszna@flexpoint.nl lub kontakt pod nr.tel.
+31(0)88 666 07 69.
Stolarz budowlany. Holandia.
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 (stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin,
darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
PRACE FIZYCZNO-PRODUKCYJNE. Agencja Pracy The Perfect Match B.V. poszukuje pracowników fizycznych/produkcyjnych do pracy w Holandii.
Jest to praca polegająca na pakowaniu, sortowaniu, przenoszeniu produktów w zakładach
zajmujących się produkcją ziół
i przypraw. Mile widziana: znajomość j.angielskiego. Agencja
Pracy The Perfect Match B.V.
oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe przelewy, możliwość
pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: praca od sierpnia
2017. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA-SIERPIEŃ

na adres: info@tpmwork.com
LUB info@theperfectmatch.pl
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/.
Malarz
przemysłowy-piaskarz. Holandia. Wymagania:
doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na
grupę), VCA/SCC, mile widziane
SoFi. Oferujemy: holenderska
umowa o pracę, cotygodniowe
wynagrodzenie, ubezpieczenie
zdrowotne, darmowe zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe, dostęp do Internetu). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.

Praca produkcyjna Veghel.
Dla naszego klienta znajdującego się w Veghel poszukujemy pracowników do pracy
przy produkcji. Firma zajmuje
się produkcja betonowych
podłóg dla domów i budynków. Do Twoich obowiązków
będzie należało przygotowywanie małych konstrukcji metalowych (stelaż) na którym
będzie powstawała podłoga.
Praca jest w systemie dziennym od 7.00 do max 17.00.
Poszukujemy kandydatów z
okolic Veghel/ Uden/ Helmond. Wymagamy: doświadczenie w pracy produkcyjnej,
motywacji do pracy, dobrej
kondycji fizycznej, porozumiewanie się w języku angielskim
bądź holenderskim; dyspozycyjności. Oferujemy: przejrzysta umowę o prace; prace od
zaraz, z możliwości współpracy przez dłuższy okres czasu;
stawka początkowa: 9,22 euro, która wzrasta po stażu pracy; ubezpieczenie, jeśli to konieczne. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj się z nami telefonicznie:
073-711-3-717 oraz prześlij
nam swoje CV w języku angielskim bądź holenderskim na
adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

.SPAWACZ MIG/MAG+ELEKTRODA. PRACA W BELGII. Dobrze płatna praca w zasięgu ręki!!! Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj i łap ofertę pracy
już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja Pracy Tymczasowej
Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze 13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Belgii. Kogo szukamy? Spawaczy Mig/Mag+elektroda. Czego wymagamy od Kandydata? doświadczenia na półautomacie i elektrodzie (spawanie kontenerów w porcie i statków), znajomości języka angielskiego lub holenderskiego lub
francuski, prawo jazdy kat.B. Co
oferujemy dla Kandydata? atrakcyjna stawka godzinowa, zwrot
kosztów dojazdu do pracy, dodatki zmianowe, nadgodziny, zakwaterowanie, pracę w pełnym
wymiarze godzin z możliwością
pracy na stałe. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu spawalniczego
dla Kandydata. Pamiętaj!!! Duża
ilość godzin = atrakcyjne zarobki.
Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych
ofert pracy spełniających w/w
kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących

przebiegu doświadczenia, oraz
poziomu znajomości jezyka obcego prosimy przesłać na adres
mailowy: (w tytule maila prosimy
wpisać Spawacz Mig/Mag- Belgia). Prosimy również o załączenie odpowiednich uprawnień.
Szczegóły oferty pracy na
www.klaverteam.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z
wybranymi kandydatami. Klaver
Sp. z o. o., Ul. Gminna 131, Częstochowa, zapraszamy 9:00 –
17:00.
Zatrudnimy brukarzy. Zatrudnimy brukarzy do pracy w Belgi
przy: pracach ziemnych, układaniu kostki brukowej, układaniu
krawężników, układaniu kabli,
zasypywaniu rowów za pomocą
mini-koparki. Praca przy torach
kolejowych. Wymagamy: Co
najmniej 3 -letniego udokumentowanego doświadczenia na
w.w stanowisku, Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym, Umiejętności posługiwania się mini koparką, własnego transportu oraz odzieży robotniczej ( zapewniamy narzędzia). Praca od zaraz!! tel. +48
729 475 717.
CIĄG DALSZY NA STR. 9
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Ma larz bu dowla ny. Ho lan dia. Wy ma ga nia: do świad cze nie na w/w sta nowi sku,
pod stawowe na rzę dzia oraz
ubra nie ro bo cze, ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka ob ce go, au to (1 na gru pę), mi le wi dzia ne VCA/SCC oraz
So Fi. Ofe ruje my: ho len der ska umowa o pra cę, cotygo dnio we
wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji)),
moż li wość nad go dzin, darmo we
za kwa te ro wa nie.
Oso by za in te re sowa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.
Zbrojarz/betoniarz. Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, VCA
lub SCC, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1
na grupę), mile widziane SoFi.
Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji)), możliwość nadgodzin,
darmowe zakwaterowanie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.

Hydraulik/Den Haag. Nasz
projekt. Standardowe prace hydrauliczne nie są Ci obce? Jesteś
samodzielny, pełen wigoru i chęci do pracy? Znasz angielski lub
niemiecki na poziomie komunikatywnym? A przy tym posiadasz aktywne prawo jazdy? Mamy dla Ciebie propozycję nie do
odrzucenia! Szlifuj swoje doświadczenie zawodowe w Holandii! Nasz klient potrzebuje obecnie wysokiej klasy hydraulika do
prac instalacyjnych i montażowych w Den Haag. Na tym stanowisku zajmiesz się tym, na czym
znasz się najlepiej - instalacją
wodociągów, kanalizacji i centralnego ogrzewania. Masz to?
Sprawdź: Doświadczenie (1-2 lata) w montażu instalacji sanitarnych i kanalizacji, gazowych i CO,
Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (ewentualnie holenderskiego,
ale na to specjalnie nie liczymy
ϑ), Umiejętność czytania rysunków technicznych, Prawo jazdy
kategorii B i własny samochód
(w tym samochód mile widziany), Wysoka kultura osobista i silna motywacja do pracy, Chęć
szlifowania warsztatu na projektach zagranicznych oraz sprawdzenia się w międzynarodowym
zespole fachowców. Co dostaniesz od nas? Holenderską umo-

wę o pracę, Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko
miejsca pracy (przyjeżdżasz na
gotowe mieszkanie), Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie w/g CAO, Opiekę (miłego
i skutecznego) polskojęzycznego
koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą,
Dopłaty za dojazdy do pracy swoim samochodem/kilometrówki,
Możliwość podjęcia nauki języka
holenderskiego w biurze w Tiel,
Atrakcyjny system rekomendacji
nowych pracowników – bonusy
za polecenie, Pokrycie kosztów
uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (o wartości 140
EURO) niezbędnego do pracy w
sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10 lat). Jak aplikować: Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie aplikacji
za pomocą przycisku: APLIKUJ:
http://jobxion.pl/oferty-pracy/.
Kim jesteśmy: Jobxion Poland
sp. z o .o. jest filią holenderskiej
firmy Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad
12 lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce
jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.

Zatrudnimy ekipy dekarzy.
Zatrudnimy ekipy dekarskie.
Praca na terenie Belgii. Praca
przy montażu blachodachówki,
konstrukcji hal stalowych z płyty
obornickiej. Prace przy nowych
budynkach oraz renowacja budynków już istniejących. Wymagamy: posiadania własnej działalności gospodarczej (W Polsce
bądź w Belgii) oraz aby chociaż
jedna osoba w ekipie znała komunikatywnie język flamandzki
lub angielski oraz posiadania
prawa do jazdy, samochodu.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48729475717.
Praca w firmie Roto-Art. Jesteś człowiekiem zmotywowanym oraz rzetelnie wykonującym powierzone Ci obowiązki?
Mamy dla Ciebie ciekawa ofertę! Jeden z naszych najlepszych
i stałych klientów, który zajmuje
się produkcja niestandardowych wyrobów z tworzyw sztucznych poszukuje pracownika na
stanowisko: operator maszyn
produkcyjnych. Firma znajduje
się w Tilburgu. Do Twoich obowiązków będzie należała obsługa oraz kontrola maszyn produkcyjnych, sprawdzanie jakości produktów oraz etykietowa-

nie. WYMAGANIA: doświadczenie na podobnym stanowisku
(w pracy produkcyjnej), porozumiewanie się języku angielskim
bądź holenderskim, zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy
mile widziane, własny transport.
OFERUJEMY: przejrzysta umowa oparta o holenderskie warunki pracy; długoterminowe zatrudnienie; jednozmianowy system pracy – dzienny; 40 godzin
tygodniowo; ubezpieczanie, jeśli
to konieczne. Jeśli jesteś zainteresowany powyższa oferta prześlij nam swoje cv na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nll bądź skontaktuj się z
nami telefonicznie: 073-711-3717.
BLACHARZ SAMOCHODOWY. BELGIA. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem o
numerze 13570 poszukuje dla
jednego ze swoich klientów zagranicznych kandydatów na stanowisko: BLACHARZ SAMOCHODOWY. Wymagania: doświadczenie w pracy jako blacharz samochodowy, mile widziane doświadczenie w lakierowaniu samochodów, umiejętność konserwacji samochodów,
umiejętność przygotowania sa-

mochodu pod lakierowanie,
umiejętność wymiany elementów karoserii, konstrukcyjnych,
umiejętność obsługi maszyny
do prostowania ramy samochodu, znajomość języka angielskiego - poziom średni Oferujemy: atrakcyjna stawka godzinowa, dodatek śniadaniowy, dodatek na dziecko, ubezpieczenie opłaca pracodawca, dodatek wakacyjny, urlopowy, zakwaterowanie, zwrot kosztów
dojazdu do pracy, nadgodziny,
praca w pełnym wymiarze godzin z możliwością pracy na stałe. Szczegóły na naszej stronie
www.klaverteam.com. Zakres
obowiązków: przygotowanie samochodu pod lakierowanie,
drobne naprawy, montaż i demontaż części, konserwacja,
prostowanie ramy samochodu,
wymiana elementów karoserii,
wymiana elementów konstrukcyjnych, wszelkie inne prace
związane z blacharką samochodową, lakierowanie. 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
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z dopiskiem- Blacharz samochodowy-Belgia. Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. KLAVER
– Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej, tel: +48 570
901 913, Pn-Pt: 9:00-17:00 Zapraszamy,
www.klaverteam.com.
Cieśla szalunkowy. Holandia.
Holenderska firma poszukuje
doświadczonych cieśli szalunkowych. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, auto (1 na
grupę), VCA lub SCC018, mile
widziane SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji), darmowe zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
Operator wózka widłowego
bocznego – Ede. Opis pracy:
Praca jako operator wózka widlowe bocznego, praca na
magazynie. Praca z zestawem słuchawkowym, 3 zmiany, bardzo długi okres czasu. z
Reklama

tego powodu mile widziane z
własnym zakwaterowaniem.
Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy. Miejsce pracy:
Ede. Liczba godzin: 40-50 tygodniowo. Stawka: x euro
brutto. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: Tak.
Praca na długi okres czasu (1
rok min.). Znajomość języka
Angielskiego: Tak, B1. Zakwaterowanie: Własne. Transport:
Własne. Początek Pracy:
2017. Wymagania: umiejętność jazdy wózkiem widłowym bocznym (uprawienia EU
lub NL), doświadczenie w pracy, brak karalności, znajomość języka angielskiego, 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, atrakcyjna i stała prace w
produkcji i rolnictwie, polski
koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV na adres work.pl@aboost.nl.

Pracownik Produkcji/Pracownik Logistyki- Venlo. Praca
od zaraz - Pracownik Produkcji/Pracownik Logistyki- Venlo.
Praca u jednego z naszych zaufanych klientów w miejscowości Venlo przy produkcji i logistyce. Praca od zaraz. Zadania:
Praca przy produkcji; Zbieranie
zamówień; Prace logistyczne.
Oferujemy: Praca w 3 lub 5
zmianowa;
Wynagrodzenie
9,95 euro; Zwrot kosztów podroży do/z pracy; Możliwość stałego kontraktu; Dodatek za przepracowane godziny na zmianach wieczornych i nocnych;
Ubezpieczenie. Wymagania:
Własny dojazd; Własne zakwaterowanie; Znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego będzie dodatkowym atutem.
Zainteresowanych prosimy o
wysłanie CV na e-mail: pposluszna@flexpoint.nl.
Monter konstrukcji stalowych. Holandia. Wymagania:
doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na
grupę), mile widziane VCA/SCC
oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka
do negocjacji), możliwość nad-

godzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy
o
kontakt
+48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
HY DRAULIK. ATRAKCYJNA
PRACA W NIEMCZECH. Dobrze
płatna praca w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj na jutro i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze
13570. Dla kogo rekrutujemy?
Rekrutujemy dla jednego z
klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Hydraulików. Czego
wymagamy od Kandydata?
świadectwa ukończenia szkoły
w zawodzie, doświadczenia w
zawodzie, znajomości języka
niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania
własnego samochodu, mile widziane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę od
10 -11 euro netto (na rękę) za
godzinę pracy (pracodawca organizuje i opłaca zakwaterowanie pracownika), stawkę od
13-14 euro netto (na rękę) za
godzinę pracy (pracownik

przejmuje koszty i kwestie organizacji noclegu). Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych
informacji dotyczących przebiegu doświadczenia, oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego prosimy przesłać
na adres mailowy: (w tytule
maila prosimy wpisać nazwę
zawodu). Prosimy również o
załączenie odpowiednich świadectw. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami. www.klaver team.com, Klaver Sp. z o. o., Ul.
Gminna 131, Częstochowa, zapraszamy 9:00 – 17:00.
Zatrudnimy operatora zamiatarki drogowej. Poszukujemy operatora zamiatarki drogowej. Praca pomocnicze przy budowie dróg na terenie Belgi.
Prace w okolicach Limburgi/
Antwerpii. Wymagamy: własnej
działalności gospodarczej (pomagamy założyć). Doświadczenia w w/w pracy; uprawnień;
Prawa jazdy kat. C/CE; Karta
kierowcy (95code) jest plusem;
Własnego transportu, odzieży
roboczej. Oferujemy: Pracę od

zaraz; Długofalową współpracę; Min. 40 godz./tyg.; Płacę do
uzgodnienia; Kontakt: +48 729
475 717.
Praca produkcyjna. PRACA
OD 4 WRZEŚNIA - poznaj
szczegóły i aplikuj! Agencja
Pracy The Perfect Match B.V.
poszukuje pracowników produkcyjnych do pracy w Holandii. Jest to praca w fabryce zajmującej się produkcją pokarmu dla rybek. Mile widziana
(aczkolwiek niewymagana):
znajomość
j.angielskiego.
Agencja Pracy The Per fect
Match B.V. oferuje:zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe przelewy, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem
Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY:
praca od 4 września 2017.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA-WRZESIEŃ
na adres: info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz
kontaktowy
tpmCIĄG DALSZY NA STR. 11
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work.com/#formularz (Certyfikat nr 2318/1b). W celu uzyskania informacji na temat
szczegółów prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem
+48 61 820 55 50 . 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.
Pra ca w przemyśle mięsnym. Jesteśmy liderem w rekrutacji wykwalifikowanych
rzeźników - wykrawaczy, klasowaczy oraz ubojowców do
przemysłu przetwórstwa mięsnego na terenie całej Holandii. Miejsce pracy: HOLANDIAApeldoorn. Data rozpoczęcia
pracy: od zaraz! OPIS STANOWISKA: Trybowanie, Klasowanie, Obróbka, Ubój. Szukamy
osób, które: mają doświadczenie w pracy z nożem przy
wykrawaniu/ trybowaniu, 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.
Za trudnimy pomocników
ogólnobudowlanych. Poszukujemy pomocników ogólnobudowlanych (4osoby) przy budowie domów jednorodzinnych. Praca na terenie Belgi,
okolice Brukseli. Wymagamy:
prowadzenia własnej działalności gospodarczej (A1); doświadczenia ww pracach budowlanych; dobrej sprawności
fizycznej, motywacji oraz
umiejętności wspólnego działania w grupie; własnego
transportu oraz mieszkania;
znajomości j. angielskiego;
Gwarantujemy: Pracę od zaraz; umowę o pracę; możliwość współpracy długofalowej; niezbędne narzędzia pracy; Telefon: +48729475717.
MONETER KONSTRUKCJI
STALOWYCH. Helmond, Bladel, Beringe i Gerwen. PRACA
MONETER KONSTRUKCJI STALOWYCH- Helmond, Bladel,
Beringe i Gerwen. Zadania:

Wykonywanie konstrukcji stalowych według rysunków technicznych arkusza roboczego;
Gromadzenie wybranych części i materiałów oraz kontrola
ich jakości; Transport części i
materiałów urządzeniami podnoszącymi i transportującymi
( wózek widłowy, podnośniki
itp.); Montowanie czesci stalowychn, a podstawie rysunków
technicznych z arkusza i list,;
Wykonywanie zadań w terminie, zgodnie z zasadami procedur firmy oraz procedur bezpieczeństwa; Dopasowywanie
części wymagających spawania; Monitorowanie i dbałość
bezpieczeństwo miejsca pracy; Korzystanie i konserwacja
(elektrycznych) narzędzi, maszyn, narzędzi i materiałów
eksploatacyjnych. Wymagania: Wyksztalcenie minimum
zawodowe; Języka Angielski/Holenderski/Niemiecki w
mowie i piśmie; Umiejętność
obsługi maszyn, narzędzi i
urządzeń transpor towych i
podnoszących (heftruck, bovenloopkraan,
takels,
itp.);(Ukończony kurs na wózek widłowy będzie dodatkowym atutem); Umiejętność
czytania z rysunków technicznych, list z opis. Oferujemy:
Należyte wynagrodzenie; Prace w systemie jednozmianowym, dziennym n mozliwosci
nadgodzin; Zwrot kosztów
transportu do pracy; Ubezpieczenie; Prace w prężnie rozwijającej się firmie; Możliwość
stałego kontraktu. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV (mile widziane w j.ang)
na e-mail: pposluszna@flexpoint.nl lub por nr. tel. +31(0)88
666 07 69.
ELEKTRYK. ATRAKCYJNA
PRACA W NIEMCZECH. Dobrze
płatna praca w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj na jutro i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze
13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Elektryków. Czego
wymagamy od Kandydata?
świadectwa ukończenia szkoły
w zawodzie, doświadczenia w
zawodzie, znajomości języka
niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania
własnego samochodu, mile
widziane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Co oferujemy dla Kandydata? stawkę od
10 -11 euro netto (na rękę) za
godzinę pracy (pracodawca organizuje i opłaca zakwaterowanie pracownika), stawkę od
13-14 euro netto (na rękę) za
godzinę pracy (pracownik
przejmuje koszty i kwestie or-

ganizacji noclegu). Jak aplikować na ofertę? Czekamy na cv
od Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu doświadczenia, oraz
poziomu znajomości jezyka
niemieckiego prosimy przesłać na adres mailowy: (w tytule maila prosimy wpisać nazwę zawodu). Prosimy również
o załączenie odpowiednich
świadectw. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. www.klaverteam.com, Klaver Sp. z o. o.,
Ul. Gminna 131, Częstochowa,
zapraszamy 9:00 – 17:00.
Hydraulik. Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w
stanowisku, komunikatywna
znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), VCA/SCC oraz
SoFi mile widziane. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(stawka do negocjacji), darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Praca w Tobroco Machines
Oisterwijk. Posiadasz wiedze
z zakresu mechaniki, pneumatyki, bądź hydrauliki?
Masz doświadczenie w montażu elementów i podzespołów mechanicznych? Chcesz
pracować w stale rozwijającej
się firmie na rynkach międzynarodowych? Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie! Firma
Tobroco Machines, która projektuje oraz produkuje najwyższej jakości wielofunkcyjne koparki-ładowarki marki
Giant/Kubota poszukuje na
stanowisko: monter. WYMAGANIA: doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność czytania rysunku technicznego; wiedza za zakresu:
mechaniki, pneumatyki, hydrauliki, elektryki; porozumiewanie się w języku holenderskim, bądź angielskim, posiadanie prywatnego transport.
OFERUJEMY: przejrzysta umowa oparta o holenderskie warunki pracy, stale zatrudnienie - możliwość przejścia na
kontrakt bezpośrednio do firmy, atrakcyjne wynagrodzenie: około 2000 – 2200 euro
miesięcznie. Czy rozpoznajesz
siebie w powyższym profilu?
Prześlij swoje cv w języku angielskim bądź holenderskim
na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl oraz
skontaktuj się z nami telefonicznie, jeśli masz pytania:
073-711-3-717.
DOKOŃCZENIE NA STR. 12
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Praca przy szalunkach oraz
zbrojeniu. Poszukujemy brygady do prac zbrojeniowych oraz
do szalunków. Praca na terenie Belgi. Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej; doświadczenia w wykonywaniu prac szalunkowych oraz
zbrojeniowych; prawa jazdy,
własnego transportu; J. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Więcej info pod numerem telefonu: +48 729
475 717.
Oferta pracy dla 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. oferu-

je: 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 z dopiskiem
KIEROWCA BUSA na adres: info@theper fectmatch.pl LUB
info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz
kontaktowy
tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318/1b). W celu uzyskania informacji na temat
szczegółów prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem
+48 61 820 55 50. 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.

Zatrudnimy ekipę robotników budowlanych. Poszukujemy ekipę 4 robotników budowlanych do prac drogowych
na osiedlu mieszkaniowym.
Praca na terenie Belgii w
miejscowości Liege. Wymagania: Własna działalność gospodarcza A1; duża sprawność fizyczna; gotowość wyjazdu do prac długookresowych; własny transport,
mieszkanie (możemy pomóc
w znalezieniu); Zapewniamy:
współpracę długofalowa; płacę do uzgodnienia; Telefon:
+48 729475717.
MA LARZ.
ATRAKCYJNA
PRACA W NIEMCZECH. Dobrze
płatna praca w zasięgu ręki!!!
Ilość miejsc ograniczona dlatego nie czekaj na jutro i łap
ofertę pracy już dziś!!! Kim jesteśmy? Jesteśmy Agencja
Pracy Tymczasowej Klaver Sp.
z o. o. z siedzibą w Częstochowie z certyfikatem o numerze
13570. Dla kogo rekrutujemy? Rekrutujemy dla jednego
z klientów w Niemczech. Kogo
szukamy? Malarzy (umiejętność malowania, tapetowania
i ogólnej wykończeniówki).
Czego wymagamy od Kandydata? świadectwa ukończenia

szkoły w zawodzie, doświadczenia w zawodzie, znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym, posiadania własnego samochodu, mile widziane dodatkowe
kwalifikacje i uprawnienia. Co
oferujemy dla Kandydata?
stawkę od 10 -11 euro netto
(na rękę) za godzinę pracy
(pracodawca organizuje i
opłaca zakwaterowanie pracownika), stawkę od 13-14
euro netto (na rękę) za godzinę pracy (pracownik przejmuje koszty i kwestie organizacji
noclegu). Jak aplikować na
ofer tę? Czekamy na cv od
Kandydatów zainteresowanych jedną z powyższych ofert
pracy spełniających w/w kryteria. Cv z opisem szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu
doświadczenia,
oraz poziomu znajomości jezyka niemieckiego prosimy
przesłać na adres mailowy: (w
tytule maila prosimy wpisać
nazwę zawodu). Prosimy również o załączenie odpowiednich świadectw. Zastrzegamy
sobie prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami.
www.klaverteam.com, Klaver
Sp. z o. o., Ul. Gminna 131,
Częstochowa, zapraszamy
9:00 – 17:00.

Pra ca pro duk cyj na. PRACA OD 11 WRZE ŚNIA - po znaj szcze gó ły i apli kuj!
Agen cja Pra cy The Per fect
Match B.V. po szu ku je pra cow ni ków pro duk cyj nych
do pra cy w Ho lan dii. Są to
pra ce w za kła dach zaj mu ją cych się pro dukcją spo żyw czą. W skład obo wiąz ków wcho dzi pa ko wa nie i
sor to wa nie pro duk tów na
ta śmie, pa ko wa nie do kar to nów itp. Mi le wi dzia na
(acz kol wiek nie wy ma ga na):
zna jo mość j.an giel skie go.
Agen cja Pra cy The Per fect
Match B.V. ofe ru je:za kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
zdro wot ne, trans port na te re nie Ho lan dii, opie kę pol skie go ko or dy na to ra, co tygo dnio we prze le wy, le gal ną
pra cę zgod ną z ho len der skim Ukła dem Zbio ro wym
Pra cy (zwa nym CAO). CHA RAK TER PRACY: pra ca od
11 wrze śnia 2017. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o
prze sła nie CV z do pi skiem
PRO DUKCJA -WRZE SIEŃ na
ad res: in fo@tpm work.com
LUB re je stra cję po przez for mu larz kon tak to wy tpm work.com/#for mu larz (Cer ty fi kat nr 2318/1b). W ce lu
uzy ska nia in for ma cji na te -

mat szcze gó łów pro si my o
kon takt te le fo nicz ny w dni
ro bo cze pod nu me rem +48
61 820 55 50 . W tre ści CV
pro si my o wpi sa nie zgo dy
na prze twa rza nie da nych
oso bo wych: Wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie mo ich
da nych oso bo wych dla po trzeb nie zbęd nych dla re ali za cji pro ce su re kru ta cji,
zgod nie z usta wa z dnia 29
sierp nia 1997 ro ku o
ochro nie da nych oso bo wych (Dz. U. Nr 133, poz.
883). Za strze ga my so bie
pra wo roz mo wy z wy bra ny mi kan dy da ta mi. www.tpm work.com.
Spa wacz. Holandia. Wymaga nia: do świad cze nie na
w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), mile
widziane VCA/SCC oraz SoFi.
Ofe ru je my:
ho len der ska
umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka
do ne go cja cji), moż li wość
nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Nasza Holandia
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OGŁOSZENIA DROBNE
Transport – oferuję: Wolne
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ.
Podkarpackie, Wielkopolskie,
Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Małopolskie,
Śląskie, Opolskie. POLSKA
0048-516496652 HOLANDIA
0031-68488678. 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 0048516496652 HOLANDIA 0031684886783, 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: 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 siedzenia 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 doskonałą
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.

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 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
Reklama

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

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: 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 Nijmegen. Postaw na sprawdzonych, zaoszczędzisz pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń każdego dnia o każdej porze
+31687323783.

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 międzynarodowe 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 10ty 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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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

operacji? Co w przypadku, gdyby
zaistniała konieczność dalszego
leczenia?
Pozdrawiam

l l l

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

l l l

Odpowiedź:
Dzień dobry,
Mam pytanie. Proszę o odpowiedź, bo bardzo się stresuję i
nie wiem, co robić. Jestem w 12
tygodniu ciąży, od 3 tygodni nie
pracuję, bo wymioty i inne dolegliwości nie pozwoliły mi na kontynuację pracy na szklarni (przegrałam z temperaturą - choć pracuję 4 lata tylko w szklarniach,
tak teraz nie dałam rady). W ten
piątek, czyli 02.07, kończy mi się
umowa w agencji (praca sezonowa, trzymiesięczne umowy) i
oczywiście powiedzieli, że nie
przedłużają mi dalej umowy.
Agencja zgłosiła mnie do UWV i
tak od tych trzech tygodni od 6
czerwca jestem bez żadnych
środków (UWV ciągle mówi, że
proces trwa, jeszcze nie miałam
spotkania z lekarzem). Agencja
mi nic od 6 czerwca nie wypłaca,
bo ciąża to nie choroba (wiem,
ale nie dałam rady…). I teraz
mam pytanie: czy jeśli w piątek
teraz skończy mi się ta umowa, a
wciąż nie wiem, co z tym zasiłkiem chorobowym, to czy jeśli
nie zgłoszę w ciągu dwóch dni
wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, a później okaże się, że chorobowego mi nie przyznają, to
czy on przepadnie? Czy mam
zgłosić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych mimo, iż czekam na
wydanie decyzji w sprawie chorobowego? Czy tak można? Proszę
o odpowiedź, bo boję się, że później okaże się, że nie dostanę
chorobowego, a przepadnie mi
również zasiłek dla bezrobotnych
i zostanę bez niczego. Kończą mi
się powoli pieniądze, bo od 6
czerwca nie mam wypłacanych
żadnych pieniędzy. Bardzo dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

należy się 6 tygodni przed porodem i 10 tygodni po porodzie.

Prosimy spokojnie czekać na
decyzje odnośnie chorobowego,
a jeśli będzie odmowa, to dopiero wtedy radzimy wnioskować o
zasiłek dla bezrobotnych.

jest Holandia, dlatego radzimy
zawnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii (z ewentualnym transferem do Polski).

Jeśli ubezpieczenie zdrowotne
ma Pani w Austrii, to rzeczywiście potrzebny będzie druk E-106 od austriackiego ubezpieczyciela. Czy koszty zostaną pokryte, to już zależy od rodzaju
operacji i tego, co pokrywa austriackie ubezpieczenie, dlatego
o szczegóły, jak pokrycie kosztów, radzimy dopytać u ubezpieczyciela lub w NFZ.

l l l
l l l

l l l

Witam,
Mam pytanie. Moja firma ma
siedzibę w Polsce. Zostałem oddelegowany do pracy w Holandii.
Posiadam numer BSN. Jak długo
mogę pracować na terenie Holandii?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
O szczegóły delegowania najlepiej dopytać pracodawcę lub
skonsultować swoją sytuację z
Inspekcją Pracy.

l l l

Witam,
Pracuję w Holandii przez agencję pośrednictwa pracy, umowy
mam tygodniowe, 8 sierpnia będę miała rok pracy bez przerwy.
Wykorzystałam 15 dni urlopu.
Chcę wrócić do Polski pod koniec
sierpnia. Czy po tym czasie należy mi się zasiłek w Polsce?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
O zasiłek dla bezrobotnych powinno zawsze starać się w ostatnim kraju zatrudnienia. Dla Pani
ostatnim krajem zatrudnienia

Witam,
Mam pytanie. Jestem na zasiłku chorobowym. Czy muszę co
miesiąc wypełniać Inkomstenformulier? Dziękuję za odpowiedź. I
jeszcze jedno pytanie: gdzie taki
formularz wydrukuje na stronach
UWV? Loguję się przez DIGID i
nie wiem, gdzie to jest.
Z poważaniem

Witam,
Miałem transfer zasiłku z Holandii i pobierałem go w Polsce
przez 3 miesiące, ale z końcem
czerwca mi się on skończył. Czy
należy mi się zasiłek polski po
tym terminie? Jeżeli tak, to na jaki okres?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Tak, może Pan starać się o zasiłek polski, jeśli spełnia Pan warunki polskiego zasiłku.

Witam,,
Jak chcę zrobić transfer zasiłku do Polski, to czy muszę być
przez miesiąc w Holandii?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Tak, przez 4 tygodnie od zakończenia pracy.

l l l

Dzień dobry,
Chciałabym się dowiedzieć po
jakim czasie otrzymam wakacyjne, jeśli zasiłek kończy się 9
września 2016 roku?
Pozdrawiam

l l l

Witam,
Pracuję w Austrii od 3 lat,
przez rok pracowałam zarejestrowana na 25 godzin tygodniowo, a teraz na 6 godzin tygodniowo i tak jestem ubezpieczona.
Jak do tej pory nie korzystałam z
wizyt u lekarzy. Podczas pobytu
w Polsce byłam na rutynowej
kontroli lekarskiej (prywatnie) i
okazało się, że muszę mieć operację. Ponieważ większość czasu
mieszkam w Polsce i tu jest też
cała moja rodzina, to chciałabym
mieć tą operację w Polsce. W
NFZ dowiedziałam się, iż muszę
mieć z Austrii druk E 106, a potem NFZ prześle mi do wypełnienia jakieś oświadczenie, które
muszę wypełnić i odesłać. Co to
za oświadczenie? I czy moje
ubezpieczenie pokryje koszty

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

Odpowiedź:
Na zasiłku chorobowym nie
wysyła się druków dochodowych.

l l l

Witam,
Mam takie pytanie. Od stycznia do dnia 12 lipca mam przepracowane 19 tygodni. Pracowałem też w listopadzie i grudniu.
Czy te tygodnie wliczą mi się do
zasiłku?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

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

krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń będzie Holandia.
Dlatego o fakcie wyjazdu za granicę należy powiadomić urząd
odpowiedni dla wypłaty 500+.
Następnie można złożyć wniosek
o zasiłek rodzinny z Holandii i dodatek do zasiłku rodzinnego.

l l l

Witam,
Jestem osobą poszukującą
pracy. Ostatnio dowiedziałam
się, że jestem w ciąży. Czy mogłabym starać się o zasiłek chorobowy nie pracując jeszcze czy muszę najpierw uzyskać pracę? Zostaje też sprawa zasiłku macierzyńskiego. Czy osobie niepracującej i będącej w ciąży należy się
zasiłek macierzyński na 16 tygodni? Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Zasiłek chorobowy dostanie
Pani tylko w przypadku, jeśli lekarz stwierdzi, że ze względu na
ciążę nie może Pani pracować (w
Holandii kobiety w ciąży pracują
do 7 miesiąca). Macierzyńskie

Wakacyjne otrzyma Pani po
zakończeniu zasiłku.

l l l

Witam,
Wraz z małżonką mam 3 dzieci. Dwoje jest z jej pierwszego
związku, ale my się nimi zajmujemy. Sytuacja życiowa nie dała mi
wyboru i wracam właśnie po paru
latach do Holandii. Niestety znów
zacznę od pracy przez agencję i
bez meldunku. W Polsce dostaliśmy 500+ na dwoje dzieci. Czy
mimo tego mogę starać się o dodatek rodzinny, a jeśli tak, to w jaki sposób go najprościej załatwić?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli Pana żona nie pracuje, to

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Zasada jest taka, że trzeba
przepracować 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni.

l l l

Witam!
Pracowałam tymczasowo w Holandii, ale gdy pracodawca dowiedział się, że jestem w ciąży, to mnie
zwolnił. Dzieci (bliźniaki) urodziłam
w Holandii w czerwcu. Jestem samotną matką i nie mogę liczyć na
pomoc ojca dzieci. Wynajęłam
mieszkanie, ale niestety nie otrzymałam jeszcze żadnych świadczeń. Jest mi bardzo ciężko, bo na
dzień dzisiejszy nie mam oszczędności. Na jaką pomoc mogę liczyć?
Czy mogę otrzymać dodatek socjalny? Rozważam powrót do Polski, ale czy nie stracę świadczeń na
dzieci? Czy w Polsce dzieci będą
miały prawo do świadczeń zdrowotnych? Myślę tylko o dzieciach,
aby zapewnić im jak najlepsze warunki do życia. Proszę o radę.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Czy pobierała Pani zasiłek macierzyński? Jeśli ma Pani przepracowane 26 tygodni, to po macierzyńskim można starać się o
bezrobotne oraz może Pani pobierać rodzinne i dodatek do rodzinnego z Holandii.

Rozmaitości
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Małżeństwo Kowalskich postanowiło pójść do opery. Kiedyś w
końcu trzeba... Ubrali się odświętnie w garnitur i suknie wieczorową. Ustawili się po bilety w kolejce
pod kasą. Przed nimi gość zamawia:
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę...
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Ania. Dla nas też
dwa.

wódz trojański, który temu Mene...
jak mu tam, uprowadził żonę.
- Aaaa, Parys! Ten lekarz nazywa się Parys?
- Nieeeee! Nie! Ta żona, co on ją
uprowadził, to jak miała na imię?
- Helena.
- No właśnie, Helena! Helenkaaaaaaaaa - woła do żony w kuchni
- jak się nazywa ten mój lekarz????

Pewien facet, trochę już starszy,
zaczynał mieć zaniki pamięci. Kiedyś na spotkaniu z przyjaciółmi u
niego w domu zaczął opowiadać,
że teraz leczy się u takiego dobrego lekarza, na to goście, że też by
chcieli i jak się ten lekarz nazywa:
- No właśnie miałem na końcu
języka... Pamiętacie może, był taki
grecki poeta, w starożytności, taki
ślepy...
- No był, Homer. To co, ten lekarz
ma na nazwisko Homer?
- Nie, nie! On napisał taką epopeję, o tym jak Grecy się tłukli pod
takim miastem w starożytności,
które próbowali zdobyć...
- No tak, zdobywali Troje. To co,
ten lekarz się jakoś podobnie nazywa? Albo mieszka na takiej ulicy?
- Nie, nie, nie! Tam był taki wódz,
tych, no, Greków, taki główny...
- Agamemnon?
- O o o! No i on miał brata...
- Menelaosa. Ale co to ma
wspólnego z lekarzem??!!?
- Zaraz mówię. I tam był taki

Przychodzi żona z mężem do lekarza. Pyta się co może zrobić żeby mąż wyzdrowiał.
- Musi pani - mówi doktor - podawać mężowi śniadanie do łóżka,
robić męskie prace i chodzić po
domu w samej bieliźnie.
- Coś jeszcze?
- Tak, proszę podawać wszystkie posiłki od razu do łóżka i kochać się 7 razy dziennie to pani
mąż na pewno nie umrze.
Państwo wracają od lekarza do
domu.
- Co Ci powiedział lekarz?
- Że niedługo umrzesz!
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, mam wodę w
kolanie!
A lekarz:
- A ja cukier w kostkach.
Przychodzi baba do lekarza i
skarży się:
- Panie doktorze, wszyscy mnie
ignorują.
A lekarz:
- Następna, proszę!
Przychodzi baba z dzieckiem do
lekarza.
- Czy dziecko przechodziło odrę?
- A gdzie tam, panie, my zza Buga!
Król dżungli (pan lew) zwołał zebranie zwierząt.
Każdy miał opowiedzieć dowcip. Jeśli znajdzie się zwierzę, które
nie będzie się z niego śmiało, to
zwierzak opowiadający dowcip zostanie zjedzony.
Opowiada zebra... Wszyscy się
śmieją oprócz żółwia. Zjedzona.
Opowiada wąż... Wszyscy się
śmieją oprócz żółwia. Zjedzony.
Opowiada hipopotam... Już
chciał zacząć opowiadać, a tu nagle żółw zaczyna się strasznie

DOWCIPY

śmiać i zwijać ze śmiechu. Lew się
pyta:
- "Dlaczego się śmiejesz?"
Żółw odpowiada tak, że ledwo
można było go zrozumieć:
- "Hahaha... Ten kawał zebry był
taki dobry... Hahahaha...""
Policjant zatrzymuje kierowcę
za przekroczenie prędkości...
- Poproszę prawo jazdy...
- Niestety, nie mam prawa jazdy. Zabrano mi uprawnienia już 5
lat temu.
- Dowód rejestracyjny poproszę...
- Nie mam. To nie jest mój samochód, jest kradziony.
- Samochód jest kradziony?!
- Dokładnie, ale prawdę mówiąc - chyba widziałem dowód rejestracyjny w schowku, kiedy chowałem tam pistolet...
- Ma pan pistolet w schowku?!
- No tak. Tam go włożyłem, po
tym jak zastrzeliłem właścicielkę
tego samochodu i schowałem ciało w bagażniku.
- W bagażniku jest CIAŁO?!!
- No przecież mówię...
W tym momencie policjant zawiadamia komendę. Po 5 minutach antyterroryści otaczają samochód. Dowodzący akcją podchodzi
do kierowcy.
- Prawo jazdy poproszę...
- Proszę bardzo - kierowca pokazuje jak najbardziej ważne prawo
jazdy.
- Czyj to samochód? - pyta komendant.
- Mój. Proszę, oto dowód rejestracyjny.
- Proszę wolno otworzyć schowek i nie dotykać schowanej tam
broni...
- Proszę bardzo, ale nie ma tam
żadnej broni.
- Proszę otworzyć bagażnik i pokazać leżące w nim ciało.
- No problem, ale jakie ciało?!
- Zaraz, zaraz! - mówi kompletnie zdezorientowany policjant. Kolega który pana zatrzymał powiedział, że nie ma pan prawa
jazdy, dowodu rejestracyjnego,
samochód jest kradziony, w
schowku jest broń, a w bagażniku ciało...
- He, he! - odpowiedział kierowca. A może jeszcze panu powiedział, że przekroczyłem prędkość?

DOWCIPY

Spotyka się trzech kumpli: Jacek Michał i Jasiu. I zaczynają się
przechwalać:
Jacek:
- A mój tata jest murarzem i jedną ręką może przewrócić dom.
Michał:
- Phii!!!! Mój tata jest żołnierzem
i może jedną ręką przewrócić dwa
domy!
Jasiu:
- A mój tata jedną ręką zatrzyma pędzący pociąg!
Michał i Jacek:
- A kim twój tata jest?
Jasiu:
- Maszynistą!
Przychodzi zadowolony Jasiu do
domu i chwali się tacie:
- Tatusiu, dzisiaj miałem kartkówkę i nie popełniłem, ani błędu
ortograficznego, ani gramatycznego...
- To bardzo ładnie, Jasiu, a jaki
był temat?
- Ułamki dziesiętne - odpowiada
Jasiu.
- Jasiu, znasz liczby?
- Znam, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył,
a po dziesięciu?
- Walet!
- Wiesz Józek - mówi młody żonkoś do kolegi, którego zaprosił do
domu - moja teściowa to stara krowa spod ciemnej gwiazdy.
Widząc przerażony wzrok kolegi
i dostrzegając kątem oka stojącą
w bojowej pozie "mamusię", dodaje szybko:
- Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Na komisariat policji przybiegają dwaj zdyszani chłopcy i krzyczą:
- Nasz nauczyciel... Nasz nauczyciel...
W końcu jeden z policjantów pyta:
- Co mu jest? Miał wypadek?
- Nie. Źle zaparkował!

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!

Samotność
… potrzebuje
wszystkiego co ludzkie
w powszedniej treści dobra
w wiernym serca biciu
samotność
może być błaganiem
o wszystko co ludzkie
w braku
w niemocy
w porę zagłady
przez łzy płynące w ukryciu
(także w odczuciu zdrady)
samotność
… staje się zwycięstwem pragnień
przez poznanie
(w dobru)
gdy zrozumienie wzajem
staje się rzeczywistością
samotność…
oczekuje (długo)
świtu prawdy
słońca zaufania
zwłaszcza w doli i w niedoli
w całym doczesnym życiu
przez modlitwę ciszy
przez psalm Bożej miłości
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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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