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W NUMERZE
Piknik rodzinny
i turniej piłkarski

Ważne zmiany dotyczące zasiłku rodzinnego z Niemiec, które wchodzą w życie
od stycznia 2018 roku - Niemcy już nie nadpłacą 4 lat, a tylko 6 miesięcy wstecz!
STRONA 11
Pytania do eksperta
– listy Czytelników

STRONA 14

Od stycznia 2018 roku
wchodzą w życie istotne
zmiany odnośnie zasiłku
rodzinnego z Niemiec. Dotyczą one: podniesienia
kwoty zasiłku rodzinnego,
krótszego okresu wnioskowania o Kindergeld oraz
bezpośredniego przekazania informacji o zmianie
miejsca zamieszkania
przez urząd meldunkowy
do Familienkasse.

Przydatne Kontakty
Zmiana wysokości zasiłku
rodzinnego

STRONA 23
Reklama

Od stycznia 2018 roku zmieni
się kwota zasiłku rodzinnego z
Niemiec. Dotychczas Kindergeld
wynosił: 192 euro na pierwsze
dziecko, na drugie dziecko - 192
euro, na trzecie dziecko - 198
euro i na czwarte oraz każde kolejne dziecko – 223 euro. Z

dniem 01.01.2018 roku kwota
zasiłku wzrośnie o 2 euro na
dziecko i będzie tym samym wynosić: na pierwsze dziecko - 194
euro, na drugie dziecko - 194 euro, na trzecie dziecko - 200 euro
oraz na czwarte i każde kolejne
dziecko - 225 euro.
Krótszy okres wnioskowania
o zasiłek rodzinny z Niemiec

Dotychczas przy wnioskowaniu o Kindergeld urząd niemiecki
sprawdzał również okres do 4 lat
wstecz (od momentu złożenia
wniosku) czy wnioskodawca miał
prawo do zasiłku rodzinnego i
wtedy ewentualnie nadpłacany
był on za zaległy okres. Niestety
od 01.01.2018 roku to się zmieni (Drucksache 365/17, Artikel
8). Składając wniosek o Kindergeld po 31.12.2017 roku wnioskodawca musi być świadomy,
że Familienkasse będzie sprawdzała jedynie 6 miesięcy wstecz.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES.COM / ILKER
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Ważne zmiany dotyczące zasiłku rodzinnego z Niemiec, które wchodzą w życie od stycznia 2018 roku
- Niemcy już nie nadpłacą 4 lat, a tylko 6 miesięcy wstecz!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

miejsca zameldowania do Familienkasse

W kwietniu 2017 roku Bundestag oficjalnie zatwierdził tę
zmianę. Już w przeszłości, a dokładnie do 1997 roku, istniały
normy, które regulowały krótszy
okres starania się o zasiłek rodzinny (§ 66 Abs. 3 EStG). Dzięki
nowemu prawu niemiecki rząd
chce przede wszystkim zwalczać
nadużywanie pobierania Kindergeld zarówno przez samych
Niemców, jak i obcokrajowców.

W przypadku osób, które wyprowadziły się z Niemiec bądź
zostały wymeldowane bezpośrednio przez urząd meldunkowy, również została wprowadzona zmiana. Odtąd centralny urząd meldunkowy (Bundeszentralamt) będzie przekazywał bezpośrednio do Familienkasse istotne informacje odnośnie zmiany meldunku, które
mają wpływ na wypłatę zasiłku
rodzinnego. Ma to na celu
przede wszystkim zaprzestanie wypłaty świadczeń rodzinnych w momencie wyjazdu poza granice Niemiec. Obowią-

Centralny urząd meldunkowy będzie bezpośrednio przekazywał informacje o zmianie

zek ten ma jednak zostać
wprowadzony dopiero od
01.11.2019 roku.
Zatem kto jeszcze nie złożył
wniosku o Kindergeld, niech to
zrobi jak najszybciej! Wnioskując teraz, za okres 4 lat wstecz
otrzymasz na jedno dziecko
9216 euro, czyli 39628 zł! Od

stycznia otrzymasz już tylko wypłatę świadczenia 6 miesięcy
wstecz, czyli 1152 euro, czyli już
tylko 4953 zł!
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ ANNA
KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

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

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.
FOT. FREEIMAGES.COM / JACLYN TWIDWELL
Reklama
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Praca i życie w Holandii i Belgii

PRACA

Otrzymałeś pismo z Belastingdienst?
Sprawdź czy nie dotyczy ono niepoprawnego
zaświadczenia o dochodach za rok 2016!

Pakowanie TILBURG. Job Investment poszukuje pracowników dla klienta znajdującego
się w Tilburgu do pakowania
oraz sprawdzania jakości żywności (warzyw, owoców, sałatek). Praca odbywa się w systemie jednozmianowym (możliwość pracy na nocki lub godziny
popołudniowe). Wymagania:
chęć i motywacja do pracy, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim,
własny transport oraz zakwaterowanie mile widziane. Oferujemy: przejrzysta umowę oparta o
holenderskie warunki pracy,
prace w malej, rodzinnej firmie,
stawka: 9,80 euro brutto + dodatki zmianowe i 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.
Zatrudnimy monterów płyt
elewacyjnych. Poszukujemy
ekip monterów płyt elewacyjnych Lokeren. Praca na terenie
Belgi. Wymagamy: Doświadczenia, własnej działalności gospodarczej, znajomości j. angielskiego ( przynajmniej 1
osoba), własnego transportu.
Oferujemy współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu: +48 729475717.
Order Picker. Dla naszego
klienta europejskiego centrum dystrybucyjnego odzieży
znanej marki poszukujemy
osób do pracy w charakterze
orderpickera. Praca w Utrechcie i Amsterdamie. Praca polega na: Sortowaniu odzieży
znanej ekskluzywnej marki,
Zbieranie zamówień zgodnie
złożonych online za pomocą
skanera, Przyjmowanie zwrotów, Pakowanie i przepakowywanie, Przygotowywanie zamówień do wysyłki. Wymagania: Umiejętność liczenia, Mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku, Dyspozycyjność do pracy na rożnych działach, Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, Prawo
jazdy mile widziane. Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie, Możliwość podjęcia pracy
z grupą znajomych, również
pary, Ubezpieczenie zdrowotne, Zwrot kosztów za dojazdy
do pracy, Opiekę koordynatora. Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy do
aplikowania przez przesłanie
CV na praca@bizztemp.nl wpisując w tytule ‘’Order Picker’’
lub pod numerem telefonu
+31614731834.

Zatrudnimy spawaczy. Zatrudnimy
spawaczy
Mig/Mag/Tig. Do spawania
konstrukcji stalowych. Praca na
wysokościach. Praca na terenie
Belgi.Wymagamy: prowadzenia
działalności gospodarczej, doświadczenia w prowadzeniu ww
prac minimum 3 lata, umiejętności czytania planów, znajomości j. Angielskiego bądź niderlandzkiego komunikatywnie, Prawo jazdy kat.B, własny
samochód. Oferujemy płacę do
uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu: +48 729475717.
Praca Elektryk Niemcy Holandia dla Fachowca. Bezpośrednio u Niemca, Hollendra
bez Polskich firm pośredniczących! Wynagrodzenie: zależy od
kwalifikacji, 2180-3180 euro
netto miesięcznie, Mieszkanie
do ustalenia przed podjęciem
pracy! Umowa stała, niemiecka
albo holenderska. Pełny zakres
świadczeń socjalnych, ubezpieczenie itp. Wymagane: doświadczenie, praktyka, uprawnienia, język niemiecki lub angielski - komunikatywny, aby
się dogadać, im lepszy tym lepiej. CV i list motywacyjny po
polsku i niemiecku ewentualnie po angielsku, dopisz uprawnienia. Obowiązki: praca na budowach (domy prywatne, biurowce, halle), wykonywanie
prac instalacyjnych i przyłączeniowych, samodzielnie lub w
grupie ludzi. Prawo jazdy kategorii B i własny samochód (mile widziane), ewentualnie pociąg i autobusy. Rozmowy
wstępne po polsku, następnie
po niemiecku lub angielsku,
tel.: +49 (0) 157 787 42 174
Niemcy, Piotr, język polski,
www.willemsjob.de piotr@willemsjob.de, alles1@onet.pl proszę oczekiwać potwierdzenia!
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 92147, Umsatzsteuergesetz: DE206174879.
Pokojówka / Sprzątaczka
Hotel Amsterdam Centrum.
Hotel Abba poszukuje osoby
na stanowisko Pokojówka /
Sprzątaczka. Jesteśmy jednogwiazdkowym hotelem z 38
pokojami. Większość naszych
pracowników mówi po polsku,
jezyk angielski nie jest wymagany, ale mile widziany. Praca
na +/- 4 dni (minimum 3) w tygodniu za 10.55 euro brutto na
godzinę (9.50 euro netto). Doświadczenie w pracy na stanowisku pokojowy/pokojówka
mile widziane, ale nie wymagane. Poszukujemy kogoś z
Amsterdamu, Zaandam lub
okolic. Niestety, nie zapewniaCIĄG DALSZY NA STR. 5

Ostatnio holenderski
urząd Belastingdienst wysłał pisma do podatników
odnośnie błędnych zaświadczeń o dochodach
za rok 2016.
Sytuacja ta spowodowana
jest tym, że z początkiem roku
urząd udostępnił niepoprawne

zaświadczenia o dochodach do
wypełnienia na swojej stronie internetowej.
Po jakimś czasie Belastingdienst naprawił swój błąd i udostępnił poprawne druki, natomiast wiele zaświadczeń zostało
już do urzędu odesłanych. Holenderski system nie widzi tych zaświadczeń, ponieważ zawierają
błędne kody.

Jeśli otrzymałeś takie pismo,
to oznacza, że niestety trzeba
ponownie odesłać wypełnione
na poprawnym druku zaświadczenie o dochodach. Dopiero,
gdy urząd je otrzyma, to opracuje decyzję podatkową za rok
2016.
Poniżej wersja holenderska
(Fot.1) i polska (Fot. 2) pisma, jakie otrzymują podatnicy.

Jak co roku Belastingdienst
czymś zaskakuje. Tym razem to
zaświadczenia. Aż strach pomyśleć, co będzie za rok…
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ ANNA
KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

CIĄG DALSZY NA STR. 5
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Jeśli masz jakieś pytania
lub potrzebujesz pomocy
w tym zakresie
zapraszamy do wysyłania
e-maili na adres

CIĄG DALSZY ZE STR. 4

my zakwaterowania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV ze zdjęciem na adres
e-mail: info@hotel-abba.com.
*BSN Required! Numer BSN
wymagany!!!

redakcja@goniecpolski.nl.

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.
FOT. FREEIMAGES.COM / JOY FRESCHLY

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.
MONTER IZOLACJI (bez doświadczenia). Happy Workers
EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze budowlanym.
Dla jednego z naszych klientów
poszukujemy monterów izolacji
zamieszkałych w Holandii: Obowiązki: Izolacja mieszkań ( izolacja ścian i podług), Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta zgodnie ze standardami firmy. Wymagania: Umiejętność
pracy w zespole, Doświadczenie w pracach budowlanych,
Certyfikat VCA / SCC ( lub chęć
zdobycia), Dobra znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub holenderskiego ( warunek zatrudnienia), Posiadanie
własnego dowozu do pracy,
Miejsce zamieszkania max.30
minut drogi od Amersfoortu,
Meppel lub Den Bosch ( dla pracowników mieszkających w Holandii). Oferujemy: Szkolenia w
zakresie izolacji, Zatrudnienie i
wynagrodzenie na warunkach
Holenderskich, Atrakcyjne wynagrodzenie, Wynagrodzenie
wypłacane tygodniowo. Jesteś
zainteresowany? Prześlij nam
swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.
Zatrudnimy ekipy monterów
kamienia dekoracyjnego. Poszukujemy ekip monterów kamienia dekoracyjnego. Praca
na terenie Belgi. Zakres prac:
Montowanie kamienia dekoracyjnego oraz naturalnego na
izolacje (elewacje); piłowanie,
klejenie, fugowanie kamienia
sekoracyjnego; kładzenie systemów Eboard, isofacade i
cantillana. Wymagania: Własna działalność gospodarcza;
Doświadczenie w pracach przy
osiedlach mieszkaniowych;

Prawo jazdy oraz własny transport samochodowy; znajomość języka angielskiego komunikatywnie; Oferujemy płacę do ustalenia, współpracę
długofalowa a także pomoc w
założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu:
+48
729475717.
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 posiadanie zaświadczenia o niekaralności ( VOG Verklaring
Omtrent Gedrag). Oferujemy:
wynagrodzenie w wysokości
9,63 euro za godzinę, dodatek
za przepracowane godziny w
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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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.
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.
Technik / monter OSS. Posiadasz wiedze techniczna i chcesz
nadal się rozwijać? Wyślij e-maila wraz ze swoim cv na nasz adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl lub zadzwoń: 073-7113-717, by umówić się na spotkanie. Spierings Mobile Cranes
specjalizuje się w produkcji,
sprzedaży oraz serwisie mobilnych żurawi wieżowych. Firma,
by poszerzać swoja działalność i
stale się rozwijać poszukuje
osób na poniższe stanowiska:

monter / technik monter : montaż kabin, żurawi, układów sterowania, silników i zawieszen
na podstawie rysunku technicznego. Ogólne wymagania: mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowiskach; duża
wiedza na temat mechaniki,
elektryki, pneumatyki; mile widziane wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika, mechanika, elektryka itp.; bezproblemowe porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim. Job Investment oferuje:
stabilna prace dającą możliwość rozwoju, na dłuższy okres
czasu (40 godzin tygodniowo);
ciekawe wynagrodzenie: 2000 2500 euro (w zależności od stanowiska i doświadczenia); zakwaterowanie oraz ubezpieczenie, jeśli jest to konieczne. Nie
zwlekaj, wyślij cv!
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 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
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 dopiskiem:
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
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.
Reklama

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: Holland 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.
CIĄG DALSZY NA STR. 7

Nasza Holandia

7

PRACA
CIĄG DALSZY ZE STR. 6

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.
Oferujemy płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy
a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
MONTER PŁYT KG. Happy
Workers EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich
pracowników w sektorze budowlanym. Dla jednego z naszych klientów poszukujemy
monterów płyt KG. Wymagania:Minimum roczne doświadczenie w pracy przy montażu
ścian szkieletowych lub podobnych, Certyfikat VCA / SCC ( lub
chęć zdobycia), Mile widziany
komunikatywny język niemiecki
lub angielski, Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na
swoim CV (znajomość języka
Reklama

jest priorytetem), Posiadanie
własnego dowozu do pracy. Oferujemy:Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 450 euro netto za przepracowany tydzień (40h) stawka startowa, Darmowe zakwaterowanie, Płatne dni urlopowe
+ wakacyjne, Wynagrodzenie
wypłacane tygodniowo. Jesteś
zainteresowany? Prześlij nam
swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.
Zbieracz zamówień. Szukamy pracowników w dziedzinie:
zbieracz zamówień. Chcesz
wzmocnić jeden z naszych najlepszych zespołów? Aby uzyskać więcej informacji prosimy
o kontakt z naszym pracownikiem(Marta). Numer telefonu
+31(073)5997603 lub napisz
na adres:marta@stuwarooij.nl.
Zatrudnimy monterów elewacji. Poszukujemy ekip monterów płyt elewacyjnych. Praca na
terenie Belgi. Wymagamy: Doświadczenia, własnej działalności gospodarczej, znajomości j.
angielskiego ( przynajmniej 1
osoba)., własnego transportu.
Oferujemy płacę do uzgodnie-

nia, współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy
a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Zatrudnimy elektryków. Poszukujemy do pracy elektryków
do montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych. Praca w Belgii. Wymagamy: Znajomości czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie; Własna działalność gospodarcza; Prawo jazdy (własny transport); Mile widziana kat. C + E ; Znajomości
języka angielskiego; Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc
w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod
numerem telefonu: +48
729475717.
Zatrudnimy ekipy tynkarzy do
elewacji (Crepi). Poszukujemy
ekip tynkarzy do prac na elewacji (Crepi), budynków mieszkalnych. Praca na terenie Belgi.
Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej, doświadczenia w prowadzeniu ww prac,
znajomości j. Angielskiego bądź
niderlandzkiego komunikatyw-

nie, Prawo jazdy kat.B, własny
samochód. Oferujemy płacę do
uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu: +48 729475717.

sowany? Prześlij swoje cv w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl
oraz
skontaktuj się z nami telefonicznie, jeśli masz pytania: 073711-3-717.

Operator wozka widlowego
bocznego VLIJMEN. Jeśli masz
doświadczenie w obsłudze wózków widłowych to mamy dla
Ciebie ciekawa ofertę pracy! Dla
naszego klienta mieszczącego
się we Vlijmen poszukujemy
pracowników na stanowisku:
pracownik magazynu. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy
na magazynie (obsługa wózka
widłowego typu reachtruck/heftruck); porozumiewanie się w
języku angielskim bądź holenderskim; dostępność do pracy
na druga zmianę; zakwaterowanie w okolicy oraz własny transport. OFERUJEMY: przejrzysta
umowa oparta o holenderskie
warunki pracy; wynagrodzenie:
11 euro; prace od poniedziałku
do piątku + 2 weekendy pracujące w miesiącu (duża ilość godzin, możliwość nadgodzin);
prace na dłuższy okres czasu z
możliwością przejścia na kontrakt bezpośredni; ubezpieczenie, jeśli to konieczne. Zaintere-

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.
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 za-

pewnia 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 wynagrodzenia (urlopowe i
wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia ET, transport do pracy
bezpłatny, pomoc w sprawach
administracyjnych w Holandii,
pomoc w uzyskaniu dofinansoCIĄG DALSZY NA STR. 8
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wania 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 doświadczonych
stolarzy. Poszukujemy doświadczonych stolarzy. Praca na terenie Belgi. Zakres prac: m.in. Stawianie drewnianych płyt na elewacje; prace na wysokości; Wymagania: Własna działalność
gospodarcza; Doświadczenie w
pracach przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz
własny transport samochodowy; 1 osoba musi znać język angielski. Oferujemy płacę do
ustalenia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu
firmy a także zakwaterowania.
Informacje pod numerem telefonu: +48 729475717.
Hydraulik Monter instalacji
sanitarnej, instalator ogrzewania praca Holandia. Bezpośrednio u Niemca, Hollendra bez
Polskich firm pośredniczących!
Wynagrodzenie: zależy od kwalifikacji, 2180-3180 euro netto

miesięcznie, Mieszkanie do
ustalenia przed podjęciem pracy! Umowa stała, odpowiednio
niemiecka lub holenderska.
Pełny zakres świadczeń socjalnych, ubezpieczenie itp. Szukamy Fachowców do pracy na budowach (domy prywatne, biurowce, halle), montaże: instalacji sanitarnej, grzewczej. Wymagane doświadczenie, praktyka,
uprawnienia, język niemiecki
lub angielski - komunikatywny,
aby się dogadać, im lepszy tym
lepiej. Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (mile widziane), ewentualnie pociąg i autobus. CV i list motywacyjny po
polsku i niemiecku ewentualnie
po angielsku, z uprawnieniami.
Rozmowy wstępne po polsku,
następnie po niemiecku lub angielsku. Piotr, Niemcy +49 (0)
157 787 42 174, www.willemsjob.de piotr@willemsjob.de, alles1@onet.pl proszę oczekiwać
potwierdzenia! Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
92147, Umsatzsteuergesetz:
DE206174879.
SORTOWANIE I PAKOWANIE
WARZYW I OWOCÓW. OD ZARAZ, 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 warzyw i owoców, prace magazynowe, prace przy kwiatach, praca na szklarni (kwiaty, pomido-

ry). 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 (min. 3 lata), 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.
MURARZ KLINKIERU. Happy
Workers EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich
pracowników w sektorze budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców pilnie poszukujemy doświadczonych
murarzy klinkieru. Wymagania:
Doświadczenie w pracach murarskich na terenie Europy zachodniej, Doświadczenie w murowaniu klinkieru, minimum 2
lata, Certyfikat VCA / SCC (lub
gotowość do zdobycia), Komunikatywny język niemiecki lub angielski, Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na aktualnym CV, Posiadanie własnego
dojazdu do pracy. Oferujemy:
40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na wa-

runkach Holenderskich, 12 - 13
euro netto na godzinę ( w zależności od doświadczenia), Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo, Darmowe zakwaterowanie,
Wsparcie podczas pobytu w Holandii. Jesteś zainteresowany?
Prześlij nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej
o nas: www.happyworkerseu.nl.
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 gwiazdCIĄG DALSZY NA STR. 9
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kowych 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.
Zatrudnimy ekipy przy dociepleniach. Poszukujemy ekip do

prac przy dociepleniach. Praca
na terenie Belgi. Zakres prac: Stawianie: płyt izolacyjnych, profili,
siatki, gruntowanie; wykańczanie
za pomocą crepi; Wymagania:
Własna działalność gospodarcza;
Doświadczenie w pracach przy
osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz własny transport
samochodowy; żeby 1 osoba
miała znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego lub
niemieckiego; Oferujemy płacę
do ustalenia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: +48 729475717.
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, stawka 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.

CIEŚLA/STOLARZ BUDOWLANY. Happy Workers EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym
dla polskich pracowników w
sektorze budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców
pilnie poszukujemy doświadczonych stolarzy budowlanych. Wymagania: Doświadczenie w pracach budowlanych min. Rok,
Komunikatywny język niemiecki lub angielski, Certyfikat VCA /
SCC (lub chęć zdobycia), Udokumentowane doświadczenie w
tej pracy na swoim CV, Posiadanie własnego dowozu do pracy.
Oferujemy: Minimalnie 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i
wynagrodzenie na warunkach
Holenderskich, 450 euro netto
na tydzień (40h) stawka startowa, Wakacyjne i dni urlopowe
wypłacane dodatkowo, Darmowe zakwaterowanie, Wynagrodzenie wypłacane co tydzień. Jesteś zainteresowany? Prześlij
nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas:
www.happyworkerseu.nl.
PRACE SZKLARNIOWE PRZY
POMIDORACH. HOLANDIA !
Agencja Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z
certyfikatem o numerze 13570
poszukuje dla jednego ze swo-

ich 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.
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.
Serwisant sprzętu elektronicznego DEN BOSCH. Interesujesz się sprzętem elektronicznym? Posiadasz doświadczenie
w naprawie telewizorów bądź innych sprzętów? Jeśli tak to mamy prace właśnie dla Ciebie! Jeden z naszych najlepszych klientów zajmujący się naprawa
sprzętu elektronicznego największych marek poszukuje
pracowników na stanowisko
serwisanta sprzętu elektronicznego (tablety, telefony, telewizory). Firma znajduje się w s-Hertogenbosch. Otrzymasz indywidualne stanowisko pracy i Twoim zadaniem będzie wykrycie
usterki i jej wyeliminowanie, a
przy tym prowadzenie dokumentacji. WYMAGANIA: doświadczenie w naprawie sprzętu elektronicznego (telewizory,
tablety, laptopy, telefony), mile
widziane wyksztalcenie tech-

niczne (bądź kierunkowe), szeroka wiedza na temat hardware, dobra znajomość języka angielskiego. Oferujemy prace w
rozwijającej się firmie, długoterminowe zatrudnienie oraz stale
40 godzin tygodniowo z możliwość nadgodzin. 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.
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
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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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.
Produkcja wózków sklepowych Geldermalsen. Bez znajomosci jezyka obcego. Odpowiada Ci praca w malej, rodzinnej
firmie? Lubisz majsterkować? Ta
oferta powinna Cię zainteresować! Jeden z naszych stałych i
najlepszych klientów, zajmujący
się serwisowaniem wózków
sklepowych poszukuje pracowników do miejscowości Geldermalsen. Twoim zadaniem bęReklama

dzie serwisowanie 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 (Tiel, 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 nadgodzin w
soboty. Wynagrodzenie : 9,52
euro. Jeśli jesteś zainteresowany
powyższą oferta skontaktuj się z
nami telefonicznie: 073-711-3717 oraz prześlij nam swoje CV
na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
Pracownik produkcyjny. Szukamy pracowników w dziedzinie: pracowników produkcyjnych. Chcesz wzmocnić jeden z
naszych najlepszych zespołów?
Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt z naszym
pracownikiem(Marta). Numer
telefonu +31(073)5997603
lub napisz na adres:marta@stuwarooij.nl.
PRACA W SZKLARNI (OGÓRKI,POMIDORY,PAPRYKA). PRACA W HOLANDII. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
dla jednego ze swoich klientów
zagranicznych PRACOWNIKÓW
SZKLARNIOWYCH (POMIDORY,

OGÓRKI, PAPRYKA). Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy na okres minimum 3
miesięcy. Oferujemy dla Was:
atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, transport do pracy, od 40-45 godzin tygodniowo,
ubezpieczenie. Wymagania: mile widziane doświadczenie w
pracy na szklarni, duża motywacja do pracy każdego dnia, mile
widziana znajomość języka angielskiego, mile widziane posiadanie BSN/SOFI. Zakres 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.

biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze
budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców pilnie poszukujemy doświadczonych cieśli szalunkowych. Wymagania:
Doświadczenie w pracach jako
cieśla szalunkowy (min. rok),
Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na swoim aktualnym CV , Certyfikat VCA / SCC
(warunek zatrudnienia), Komunikatywny język niemiecki, angielski lub holenderski (znajomość języka jest priorytetem),
Umiejętność czytania rysunku
technicznego, Posiadanie własnego dowozu do pracy. Oferujemy: 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na
warunkach Holenderskich, 450
euro za przepracowany tydzień
(40h), Wakacyjne i dni urlopowe
dodatkowo, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo, Darmowe
zakwaterowanie, Wsparcie podczas pobytu w Holandii. Jesteś
zainteresowany? Prześlij nam
swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.

Zatrudnimy hydraulika. Zatrudnimy do pracy hydraulików.
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.
Oferujemy płacę do ustalenia,
współpracę długofalowa, a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.

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

CIEŚLA SZALUNKOWY. Happy Workers EU Recruiting jest

Operator maszyn CNC. Holandia. Wymagania: doświad-

czenie 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.
PRACA OD ZARAZ przy recyklingu gumy Waalwijk. Jeśli poszukujesz pracy w Waalwijku
bądź okolicach to ta oferta powinna Cię zainteresować. Dla
naszego klienta, który jest nowoczesna firma handlowa poszukujemy osób do pracy produkcyjnej przy ponownym wytwarzaniu materiałów gumowych. Poszukujemy osób: zmotywowanych do pracy, o dobrej
kondycji fizycznej, porozumiewających się w języku angielskim bądź holenderskim, mile
widziane doświadczenie w pracy produkcyjnej. Oferujemy:
prace na jedna zmianę od 7:00
do 16:00, stawka początkowa:
9,64 euro, która wzrasta po
stażu pracy, możliwość długoterminowego zatrudnienia. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj się z
nami telefonicznie: 073-711-3717 oraz prześlij nam swoje CV
w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
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.
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.
.
Malarz 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.
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.
Operator linii produkcyjnej
Rijen. Masz wiedze z zakresu
działania całego procesu produkcyjnego? Posiadasz umiejętność pracy w zespole? Poszukujemy pracowników dla
CIĄG DALSZY NA STR. 12
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Piknik rodzinny i turniej piłkarski
W niedzielę 27.08.2017
roku w Harderwijk odbył
się piknik rodzinny, który
był organizowany przez
Stowarzyszenie Razem
Harderwijk wraz z polska
drużyną VVOG Harderwijk.

W turnieju piłkarskim wzięło
udział sześć drużyn: VVOG Harderwijk, Sportowe Zeewolde 1,
nijkerk, Team PL, Zina VVOG,
Sportowe Zeewolde 2.
Było wiele atrakcji i konkursów dla dzieci, które poprowadziła Pani Animator Klaun Malinka.
Były przekąski z grilla, kawa, herbata, pyszne ciasta, zimne piwo i
polska muzyka. W trakcie pikni-

ku odbyła się loteria, w której
można było wylosować wiele nagród, między innymi: meble do
salonu, trzy przejazdy do Polski,
sześć wejściówek na dyskotekę,
bony na strzyżenie, koloryzację
włosów, grill elektryczny i wiele,
wiele innych.
Zabawa była przednia!
TEKST/FOT. ASIA
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naszego klienta mieszczącego
się w Rijen, który zajmuje się
produkcja oraz dystrybucja ekspresów do napojów gazowanych oraz ich wyposażeniem na
stanowisko: operator linii produkcyjnej. Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, podstawowa wiedza z
zakresu obsługi komputera, porozumiewanie się w języku angielskim, umiejętność pracy w
zespole, elastyczność, dokładność. Jeśli uważasz, ze ta praca
jest dla Ciebie czekamy na Twoje cv w języku angielskim bądź
holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
Możesz również skontaktować
się z nami telefonicznie, jeśli
masz pytania: 073-711-3-717.
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 ję-

zyk flamandzki lub angielski
oraz posiadania prawa do jazdy, samochodu. Oferujemy
współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48729475717.
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 tego powodu mile
widziane z własnym zakwatero-

waniem. 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 Produk-

cji/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 nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy
o
kontakt
+48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.

Reklama

Zatrudnimy operatora zamiatarki drogowej. Poszukujemy
operatora zamiatarki drogowej.
Praca pomocnicze przy budowie
dróg na terenie Belgi. Prace w
okolicach Limburgi/ Antwerpii.
Wymagamy: własnej działalnoReklama

ści 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.
Pracownik fizyczny. Szukamy pracowników w dziedzinie:
pracowników fizycznych (załadunek i rozładunek kontenerów). Chcesz wzmocnić jeden z
naszych najlepszych zespołów?
Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt z naszym
pracownikiem(Marta). Numer
telefonu +31(073)5997603
lub napisz na adres:marta@stuwarooij.nl.
KOWAL. Happy Workers EU
Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze budowlanym i
technicznym. Dla jednego z naszych zleceniodawców poszukujemy doświadczonych kowali. Wymagania: Doświadczenie
w pracy jako kowal, udokumentowane doświadczenie w tej
pracy na swoim cv, Znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego, mile widziany własny
samochód. Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo. Jesteś zainteresowany?
Prześlij nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej
o nas: www.happyworkerseu.nl.

Zatrudnimy ekipy dekarzy.
Zatrudnimy
spawaczy
Mig/Mag/Tig . Do spawania
konstrukcji stalowych. Praca na
wysokościach. Praca na terenie
Belgi. Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej,
doświadczenia w prowadzeniu
ww prac minimum 3 lata,
umiejętności czytania planów,
znajomości j. Angielskiego
bądź niderlandzkiego komunikatywnie, Prawo jazdy kat.B,
własny samochód. Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
pod numerem telefonu: +48
729475717.
Praca w przemyśle mięsnym.
Poszukujemy doświadczonych
rzeźników- rozbiór, wykrawanie,
trybowanie szczególnie cielęcina i wołowina, Apeldoorn lub Tilburg. Szukamy odpowiedzialnych, rzetelnych oraz chętnych
podjęcia dłuższej współpracy
pracowników. Trybowanie różnych elementów, zady, łopatki,
całe ćwiartki !!! Najchętniej z doświadczeniem w pracy w Holandii lub Niemczech. Wymagania:
Min. 3 letnie doświadczenie na
podobnym stanowisku w firmie,
Doświadczenie jako rzeźnik na
wołowinie, Gotowość do wyjazdu od zaraz na dłuższy okres
czasu ( min. pół roku ), Przyjemne środowisko pracy. Oferujemy:
Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od umiejętności kandydata, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii,
CIĄG DALSZY NA STR. 13

Nasza Holandia
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Polskojęzycznych pracowników
w biurze w Holandii. Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy do aplikowania przez
przesłanie CV na praca@bizztemp.nl wpisując w tytule ‘’Wolowina’ lub pod numerem telefonu +31614731834.
Zatrudnimy 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.

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.

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.

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.

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

Zatrudnimy pomocników budowlanych. Poszukujemy pomocników budowlanych do pracy w Belgi. Okolice miasta Liege. Wymagamy: doświadczenia w pracach ogólnobudowlanych ( mile widziane doświadczenie w pracach drogowo/brukarskich), Znajomości j. angielskiego komunikatywnie, dzia-
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łalności gospodarczej (A1 lub
polska działalność); Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
pod numerem telefonu: +48
729475717.
Kierowca Reachtruck Oosterhout kolo Nijmegen. Szukasz
pracy logistycznej jako kierowca
do przewozu ładunków? Posiadasz ważny certyfikat na wózek
widłowy typu Reachtruck i masz
duże doświadczenie? Firma Flexpoint czeka na Ciebie! Dla naszego klienta w miejscowości
Oosterhout koło Nijmegen szukamy doświadczonego kierowcy
wózka widłowego. Zadania:
Przewóz ładunków wózkiem widłowym typu Reachtruck (Reachtruck pracuje na wysokości:
10-12 metrów). Wymagania:
Doświadczenie w pracy jako kierowca Reachtruck; Posiadanie
ważnego certyfikatu Reachtruck; Gotowość do pracy w trybie zmianowym (praca w 2 lub 3
zmianowa). Proces selekcji obejmuje test, gdzie swoje umiejętności będą testowane na reachtrucka, a następnie przez pól
dnia spotkanie w miejscu pracy.
Praca jest na długi okres czasu.
Jesteś zainteresowany lub masz
więcej pytań: wyślij CV (w J.Ang.)
na e-mail: pposluszna@flexpoint.nl lub zadzwoń pod nr.tel.
+31(0)88 666 07 69.
Spawacz. 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 nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.

Praca produkcyjna Roto Art
TILBURG. 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
etykietowanie. 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 powyższą ofertą prześlij nam swoje cv
na adres e-mailowy:polen@jobinvestment.nl bądź skontaktuj
się z nami telefonicznie: 073711-3-717.
Reklama

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

gi czas nie miała odprowadzanych składek socjalnych, to decyzja o zasiłku macierzyńskim
może być odmowna.

l l l

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

Odpowiedź:
UWV wypłaca pieniądze do 10
dni roboczych po otrzymaniu formularza. Po zgłoszeniu transferu druki
powinni wysyłać na polski adres.
l l l

Witam!
Proszę o udzielenie mi informacji
na temat zasiłku macierzyńskiego
otrzymywanego w Holandii. Moja
żona nie pracuje od 15.10.2015

roku i nie pobiera zasiłku z UVW, ponieważ jej się nie należy. Zgłosiłem
żonę do zasiłku macierzyńskiego w
UVW dnia 15.05.2016 roku i okazuje się, że żonie on nie przysługuje. Proszę o odpowiedź czy rzeczywiście tak jest.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Tak, jeśli Pana żona przez dłu-

Witam,
Jestem w 10 tygodniu ciąży i
aktualnie jestem na zasiłku dla
bezrobotnych, bo pracodawca
nie przedłużył mi kontraktu ze
względu na to, iż powinnam dostać fazę B. Umowę miałam do 3
lipca, a decyzję o zasiłku miałam
już tydzień wcześniej. O ciąży dowiedziałam się dopiero 26 czerwca, czyli już po otrzymaniu zasiłku
dla bezrobotnych. Dolegliwości
związane z ciążą uniemożliwiają
mi szukanie pracy. Co powinnam
zrobić w takiej sytuacji?
Proszę o pomoc
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Większość lekarzy uważa, że
ciąża to nie choroba, a Pani dole-

mu. Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

l l l

l l l

Witam,
Przyznano mi zasiłek na 3
miesiące. Ile czasu czeka się
na pieniądze z UWV po wysłaniu formularza o dochodach? I
jeszcze jedno: zrobiłem transfer do Polski. Czy te formularze
będą przychodziły na wskazany adres w Polsce, a jak nie, to
co zrobić?
Pozdrawiam

gliwości są normalne na tym etapie ciąży. Radzimy starać się o
zasiłek dla bezrobotnych. Z zasiłkiem chorobowym można spróbować, jednak może być trudno.

Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie pomocy dla samotnej matki z dwójką
dzieci. W tej chwili nie pracuję,
gdyż byłam na zasiłku chorobowym, a potem macierzyńskim,
który skończył się 01.04.2016 roku. Do tej pory utrzymywał nas ojciec mojej sześciomiesięcznej
córki. Od lipca zamieszkała z nami jeszcze moja córka, która przebywała w Polsce. Moja sytuacja
jest bardzo zła, gdyż praktycznie
mój związek się rozpadł. Wynajmujemy mieszkanie, mamy wszelkie dopłaty (oczywiście dopłaty są
na moje nazwisko, ale podany do
dochodów jest także partner). Co
w takiej sytuacji mogę zrobić? Dodam, że partner się wyprowadził i
zostałam sama z dziećmi. Proszę
o pomoc. Czy mogę nadal przebywać na miejscu zameldowania?
Czy w takiej sytuacji mogę starać
się o zasiłek socjalny? Dodam, że
w Polsce nie mam żadnych warunków do życia, jestem bez do-

Musi Pani jak najszybciej zgłosić, że została Pani samotną matką i wymeldować partnera.
l l l

Witam,
Mam pytanie. Mieszkam w
Niemczech z rodziną. Moja żona nie
pracuje, tylko wychowuje syna, który ma już 13 miesięcy. Skończyło się
Elterngeld, zostało tylko Kindergeld.
Czy przysługuje jej jeszcze jakiś zasiłek? Czekam na odpowiedź.
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail
do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli mieszkają Państwo w
landzie Bayern, to przysługiwałby Państwu tzw. Bayerisches
Betreuungsgeld. Ewentu alnie
mogą Państwo złożyć wniosek
o dodatek do zasiłku rodzinnego – Kinderzuschlag.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Przychodzi baba do fryzjera z 3
włosami na głowie, i mówi:
- Proszę zrobić mi warkocz.
- Dobrze - odpowiada fryzjer.
Po chwili 1 z włosów urwał się.
Baba mówi:
- Trudno, proszę zrobić z dwóch.
2 włos również się urwał.
- To proszę mi zrobić jakiegoś
koka.
- Spróbuje, oj... niestety ostatni
włos też wypadł.
- Trudno - mówi baba - pójdę w
rozpuszczonych...
W Sądzie:
- Ile pozwana ma lat?
- Chwileczkę, Wysoki Sadzie
muszę policzyć: kiedy wychodziłam za niego za mąż miałam 20
lat, on miał 40. To teraz, jeśli on
ma 70, a ja jestem o połowę
młodsza, to mam 35?
Przychodzi baba do lekarza, lekarz jej każe oddać mocz do analizy.
- Gdzie mam go oddać?
- Do słoika - stoi na szafie.
Lekarz wychodzi z pokoju, wraca za 5 minut i widzi cały pokój zasikany
- Co pani narobiła?
- A myśli pan, że to tak łatwo
nasikać do słoika stojącego na
szafie?
W przedziale w pociągu siedzą
naprzeciwko siebie mama z synkiem Jasiem i jakiś facet.

DOWCIPY

Jasio wykonuje te same ruchy
co facet naprzeciwko. Facet po
pewnym czasie nie wytrzymał i
mówi do matki dziecka:
- Czy może pani coś powiedzieć
synkowi, aby mnie nie przedrzeźniał?
- Jasiu, nie zachowuj się jak głupek!
Przychodzi murarz do lekarza i
skarży się na straszne zatwardzenie. Lekarz każe mu położyć się
na leżance, ogląda mu tyłek, po
czym bierze deskę i z całej siły
uderza go w pośladki. Murarz od
razu pobiegł do toalety i się załatwił. Po chwili wrócił do gabinetu i
dziękuje lekarzowi:
- Dziękuję bardzo. Dwa tygodnie ni mogłem się załatwić a jedna wizyta u pana i czuję się świetnie! Ma pan dla mnie jakieś zalecenia, jak unikać tego problemu?
- Tak, proszę nie podcierać się
workami po cemencie.
Po wprowadzeniu się do teściowej zięć zarządza:
- Codziennie śniadanie do łóżka!
Teściowa:
- Chyba zwariowałeś!
Żona:
- Ależ mamo, on tu mieszka, on
tu rządzi!
Zięć:
- Codziennie wyczyszczone buty!
Teściowa:
- Chyba zwariowałeś!
Żona:
- Ależ mamo, on tu mieszka, on
tu rządzi!
Zięć:
- Raz śpię z żoną, a raz z teściową!
Żona:
- Chyba zwariowałeś!
Teściowa:
- On tu mieszka, on tu rządzi!!!
Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem.
- Co ci się stało? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku,
który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę!
- I zostawił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi
koledzy szukali następnych monet!

DOWCIPY

Pijany, idąc koło cmentarza,
wpadł do świeżo wykopanego
grobu. Kiedy otrzeźwiał, zaczął
głośno narzekać:
- Zimno mi, zimno mi...
Usłyszał to Wicek, spokojnie
wracający do domu po pracy. Idąc
obojętnie dalej odpowiedział:
- Dobrze ci tak. Po coś się rozkopał?
Główny Urząd Ceł postanowił
przeprowadzić ankietę wśród celników na temat łapówkarstwa.
Jedno z pytań zadawanych przez
komisję brzmiało: "Ile czasu potrzebujesz aby za łapówki kupić
BMW?"
Celnik na polsko-niemieckiej
granicy odpowiada:
- Dwa, trzy miesiące.
Celnik na polsko-czeskiej granicy:
- No, z pół roku.
Celnik ze "ściany wschodniej"
po dłuższym zastanowieniu:
- Dwa, trzy lata.
Komisja zadziwiona:
- Tak długo?
Celnik ze "ściany wschodniej":
- Chłopaki, nie przesadzajcie,
BMW to w końcu duża firma...
- Kochanie, wyczyściłaś mi
płaszcz?
- Taak
- A garnitur?
- Taak
- A buty?
- Cooooo, to one też maja kieszenie?
Przychodzi baba do lekarza. Na
jednej ręce ma 50 dętek i na drugiej ma 50 dętek. Lekarz się pyta:
- Co pani dolega?
- Studentka!
Szkot zatrzymuje taksówkę i
pyta:
- Ile kosztuje przejazd na dworzec?
- 2 szylingi.
Taksówka jedzie dalej, a Szkot
biegnie za nią przez kilkaset metrów i znowu ją zatrzymuje. Zadyszany pyta:
- A teraz?
- Teraz 4 szylingi.
- Jeszcze drożej? Dlaczego?
- Bo dworzec jest w przeciwnym
kierunku...
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Nauczyciel polecił uczniom napisać zdanie ze słowem "cukier".
Mały Jasio napisał:
"Piję herbatę z cytryną".
- A gdzie cukier! - pyta nauczyciel.
- Rozpuścił się...
Tata prosi Jasia:
- Jasiu pomaluj okna
Jasiu przychodzi po godzinie i
pyta:
- Tato, a ramy też?.
Puk, puk.
- Kto tam?
- Lotny patrol katechetyczny do
walki z ateizmem!
- Nie wierzę!
- My właśnie w tej sprawie...
W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy
był pierwszy rozbiór polski? - pyta
nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa
pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak
chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
Poniedziałek, siódma rano. W
tramwaju ścisk. Nagle wśród stłoczonych ludzi ktoś woła:
- Czy jest tu lekarz?!
- Jestem! -krzyczy pasażer z daleka i przyciska się przez tłum.
Gdy lekarz dochodzi do wołającego, ten pyta:
- Choroba gardła na 6 liter?
Facet wyjechał na dwa tygodnie w góry. Swojego kota zostawił pod opiekę bratu. Facet dzwoni po tygodniu i pyta się
- No jak tam mój kot???
- No wiesz... twój kot zdechł
- Stary musiałeś walić tak prosto
z mostu??? Mógłbyś powiedzieć, że
kot siedzi na dachu i nie chce zejść.
Zadzwoniłbym za dwa dni powiedziałbyś, że kot spadł z dachu i jest
pod opieką weterynarzu. Zadzwoniłbym za kolejne dwa dni i powiedziałbyś, że niestety po ciężkich staraniach lekarzy weterynarii niestety
kot zdechł. No ale trudno. Powiedz
może lepiej co u mamusi...
- No widzisz mamusia siedzi na
dachu i nie chce zejść...

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!

Pełnia natury
/czyli spis z natury/
Sądy bezstronne
mechanizmy obronne
prawo do racji
wierność dla demokracji
subtelność w kwietnej zieleni
pogoda ducha w porę jesieni
radość opłatka
życzliwość wigilii
gwiezdne niebo które Bóg nam przychylił
to pełnia życia w trudzie
w biednej miłości
Moja Miła
która w wiosennej radości
u nas się zadomowiła…
P.S. To także
Nasze Piękno Raju
w biernym umęczonym kraju
w impulsie
w żywym słowie
w Pieśni
w rodzinnym obyczaju
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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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