
Od stycz nia 2018 ro ku
wcho dzą w ży cie istot ne
zmia ny od no śnie za sił ku
ro dzin ne go z Nie miec. Do -
ty czą one: pod nie sie nia
kwo ty za sił ku ro dzin ne go,
krót sze go okre su wnio sko -
wa nia o Kin der geld oraz
bez po śred nie go prze ka za -
nia in for ma cji o zmia nie
miej sca za miesz ka nia
przez urząd mel dun ko wy
do Fa mi lien kas se.

Zmia na wy so ko ści za sił ku
ro dzin ne go

Od stycz nia 2018 ro ku zmie ni
się kwo ta za sił ku ro dzin ne go z
Nie miec. Do tych czas Kin der geld
wy no sił: 192 eu ro na pierw sze
dziec ko, na dru gie dziec ko - 192
eu ro, na trze cie dziec ko - 198
eu ro i na czwar te oraz każ de ko -
lej ne dziec ko – 223 eu ro. Z

dniem 01.01.2018 ro ku kwo ta
za sił ku wzro śnie o 2 eu ro na
dziec ko i bę dzie tym sa mym wy -
no sić: na pierw sze dziec ko - 194
eu ro, na dru gie dziec ko - 194 eu -
ro, na trze cie dziec ko - 200 eu ro
oraz na czwar te i każ de ko lej ne
dziec ko - 225 eu ro.

Krót szy okres wnio sko wa nia
o za si łek ro dzin ny z Nie miec

Do tych czas przy wnio sko wa -
niu o Kin der geld urząd nie miec ki
spraw dzał rów nież okres do 4 lat
wstecz (od mo men tu zło że nia
wnio sku) czy wnio sko daw ca miał
pra wo do za sił ku ro dzin ne go i
wte dy ewen tu al nie nad pła ca ny
był on za za le gły okres. Nie ste ty
od 01.01.2018 ro ku to się zmie -
ni (Druck sa che 365/17, Ar ti kel
8). Skła da jąc wnio sek o Kin der -
geld po 31.12.2017 ro ku wnio -
sko daw ca mu si być świa do my,
że Fa mi lien kas se bę dzie spraw -
dza ła je dy nie 6 mie się cy wstecz.
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Przydatne Kontakty

Pytania do eksperta 
– listy Czytelników

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Waż ne zmia ny do ty czą ce za sił ku ro dzin ne go z Nie miec, któ re wcho dzą w ży cie 
od stycz nia 2018 ro ku - Niem cy już nie nad pła cą 4 lat, a tyl ko 6 mie się cy wstecz!
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Pik nik ro dzin ny 
i tur niej pił kar ski

W NUMERZE

FOT. FRE EIMA GES.COM / IL KER
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W kwiet niu 2017 ro ku Bun de -
stag ofi cjal nie za twier dził tę
zmia nę. Już w prze szło ści, a do -
kład nie do 1997 ro ku, ist nia ły
nor my, któ re re gu lo wa ły krót szy
okres sta ra nia się o za si łek ro -
dzin ny (§ 66 Abs. 3 EStG). Dzię ki
no we mu pra wu nie miec ki rząd
chce przede wszyst kim zwal czać
nad uży wa nie po bie ra nia Kin der -
geld za rów no przez sa mych
Niem ców, jak i ob co kra jow ców.

Cen tral ny urząd mel dun ko -
wy bę dzie bez po śred nio prze -
ka zy wał in for ma cje o zmia nie

miej sca za mel do wa nia do Fa -
mi lien kas se

W przy pad ku osób, któ re wy -
pro wa dzi ły się z Nie miec bądź
zo sta ły wy mel do wa ne bez po -
śred nio przez urząd mel dun ko -
wy, rów nież zo sta ła wpro wa -
dzo na zmia na. Od tąd cen tral -
ny urząd mel dun ko wy (Bun de -
szen tra lamt) bę dzie prze ka zy -
wał bez po śred nio do Fa mi lien -
kas se istot ne in for ma cje od no -
śnie zmia ny mel dun ku, któ re
ma ją wpływ na wy pła tę za sił ku
ro dzin ne go. Ma to na ce lu
przede wszyst kim za prze sta -
nie wy pła ty świad czeń ro dzin -
nych w mo men cie wy jaz du po -
za gra ni ce Nie miec. Obo wią -

zek ten ma jed nak zo stać
wpro wa dzo ny do pie ro od
01.11.2019 ro ku.

Za tem kto jesz cze nie zło żył
wnio sku o Kin der geld, niech to
zro bi jak naj szyb ciej! Wnio sku -
jąc te raz, za okres  4 lat wstecz
otrzy masz na jed no dziec ko
9216 eu ro, czy li 39628 zł! Od

stycz nia otrzy masz już tyl ko wy -
pła tę świad cze nia 6 mie się cy
wstecz, czy li 1152 eu ro, czy li już
tyl ko 4953 zł!

(RED.)

AR TY KUŁ PO WSTAŁ PRZY WSPÓŁ PRA -

CY Z KAN CE LA RIĄ PO DAT KO WĄ AN NA

KŁO SOW SKA  WWW.ROZ LICZ SIE.PL

WTOREK, 19 września 2017Praca i życie w Holandii i Belgii2

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.

Waż ne zmia ny do ty czą ce za sił ku ro dzin ne go z Nie miec, któ re wcho dzą w ży cie od stycz nia 2018 ro ku 
- Niem cy już nie nad pła cą 4 lat, a tyl ko 6 mie się cy wstecz!

FOT. FRE EIMA GES.COM / JAC LYN TWI DWELL FOT. FRE EIMA GES.COM / HE LE HE LE
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Pa ko wa nie TIL BURG. Job In -
ve st ment po szu ku je pra cow ni -
ków dla klien ta znaj du ją ce go
się w Til bur gu do pa ko wa nia
oraz spraw dza nia ja ko ści żyw -
no ści (wa rzyw, owo ców, sa ła -
tek). Pra ca od by wa się w sys te -
mie jed no zmia no wym (moż li -
wość pra cy na noc ki lub go dzi ny
po po łu dnio we). Wy ma ga nia:
chęć i mo ty wa cja do pra cy, po -
ro zu mie wa nie się w ję zy ku an -
giel skim bądź ho len der skim,
wła sny trans port oraz za kwa te -
ro wa nie mi le wi dzia ne. Ofe ru je -
my: przej rzy sta umo wę opar ta o
ho len der skie wa run ki pra cy,
pra ce w ma lej, ro dzin nej fir mie,
staw ka: 9,80 eu ro brut to + do -
dat ki zmia no we i zwrot kosz tów
do jaz du, moż li wość dłu go ter mi -
no we go za trud nie nia. Za in te re -
so wa ny? Cze ka my na Two je cv,
któ re mo żesz prze słać na ad res
e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl. Mo żesz rów nież skon -
tak to wać się z na mi te le fo nicz -
nie: 073-711-3-717.

Za trud ni my mon te rów płyt
ele wa cyj nych. Po szu ku je my
ekip mon te rów płyt ele wa cyj -
nych Lo ke ren. Pra ca na te re nie
Bel gi. Wy ma ga my: Do świad -
cze nia, wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej, zna jo mo ści j. an -
giel skie go ( przy naj mniej 1
oso ba), wła sne go trans por tu.
Ofe ru je my współ pra cę dłu go fa -
lo wa a tak że po moc w za ło że -
niu fir my a tak że za kwa te ro wa -
nia. In for ma cje pod nu me rem
te le fo nu: +48 729475717.

Or der Pic ker. Dla na sze go
klien ta eu ro pej skie go cen -
trum dys try bu cyj ne go odzie ży
zna nej mar ki po szu ku je my
osób do pra cy w cha rak te rze
or der pic ke ra. Pra ca w Utrech -
cie i Am ster da mie. Pra ca po -
le ga na: Sor to wa niu odzie ży
zna nej eks klu zyw nej mar ki,
Zbie ra nie za mó wień zgod nie
zło żo nych on li ne za po mo cą
ska ne ra, Przyj mo wa nie zwro -
tów, Pa ko wa nie i prze pa ko wy -
wa nie, Przy go to wy wa nie za -
mó wień do wy sył ki. Wy ma ga -
nia: Umie jęt ność li cze nia, Mi -
le wi dzia ne do świad cze nie na
po dob nym sta no wi sku, Dys -
po zy cyj ność do pra cy na roż -
nych dzia łach, Zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go na po zio -
mie ko mu ni ka tyw nym, Pra wo
jaz dy mi le wi dzia ne. Ofe ru je -
my: Atrak cyj ne wy na gro dze -
nie, Moż li wość pod ję cia pra cy
z gru pą zna jo mych, rów nież
pa ry, Ubez pie cze nie zdro wot -
ne, Zwrot kosz tów za do jaz dy
do pra cy, Opie kę ko or dy na to -
ra. Oso by za in te re so wa ne po -
wyż szą ofer tą za pra sza my do
apli ko wa nia przez prze sła nie
CV na pra ca@biz z temp.nl wpi -
su jąc w ty tu le ‘’Or der Pic ker’’
lub pod nu me rem te le fo nu
+31614731834.

Za trud ni my spa wa czy. Za -
trud ni my spa wa czy
Mig/Mag/Tig. Do spa wa nia
kon struk cji sta lo wych. Pra ca na
wy so ko ściach. Pra ca na te re nie
Bel gi.Wy ma ga my: pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej, do -
świad cze nia w pro wa dze niu ww
prac mi ni mum 3 la ta, umie jęt -
no ści czy ta nia pla nów, zna jo -
mo ści j. An giel skie go bądź ni -
der landz kie go ko mu ni ka tyw -
nie, Pra wo jaz dy kat.B, wła sny
sa mo chód. Ofe ru je my pła cę do
uzgod nie nia, współ pra cę dłu go -
fa lo wa a tak że po moc w za ło że -
niu fir my a tak że za kwa te ro wa -
nia. In for ma cje pod nu me rem
te le fo nu: +48 729475717.

Pra ca Elek tryk Niem cy Ho -
lan dia dla Fa chow ca. Bez po -
śred nio u Niem ca, Hol len dra
bez Pol skich firm po śred ni czą -
cych! Wy na gro dze nie: za le ży od
kwa li fi ka cji, 2180-3180 eu ro
net to mie sięcz nie, Miesz ka nie
do usta le nia przed pod ję ciem
pra cy! Umo wa sta ła, nie miec ka
al bo ho len der ska. Peł ny za kres
świad czeń so cjal nych, ubez pie -
cze nie itp. Wy ma ga ne: do -
świad cze nie, prak ty ka, upraw -
nie nia, ję zyk nie miec ki lub an -
giel ski - ko mu ni ka tyw ny, aby
się do ga dać, im lep szy tym le -
piej. CV i list mo ty wa cyj ny po
pol sku i nie miec ku ewen tu al -
nie po an giel sku, do pisz upraw -
nie nia. Obo wiąz ki: pra ca na bu -
do wach (do my pry wat ne, biu -
row ce, hal le), wy ko ny wa nie
prac in sta la cyj nych i przy łą cze -
nio wych, sa mo dziel nie lub w
gru pie lu dzi. Pra wo jaz dy ka te -
go rii B i wła sny sa mo chód (mi -
le wi dzia ne), ewen tu al nie po -
ciąg i au to bu sy. Roz mo wy
wstęp ne po pol sku, na stęp nie
po nie miec ku lub an giel sku,
tel.: +49 (0) 157 787 42 174
Niem cy, Piotr, ję zyk pol ski,
www.wil lem sjob.de piotr@wil -
lem sjob.de, al le s1@onet.pl pro -
szę ocze ki wać po twier dze nia!
Amts ge richt Ber lin -Char lot ten -
burg, HRB 92147, Umsatz steu -
er ge setz: DE 206174879.

Po ko jów ka / Sprzą tacz ka
Ho tel Am ster dam Cen trum.
Ho tel Ab ba po szu ku je oso by
na sta no wi sko Po ko jów ka /
Sprzą tacz ka. Je ste śmy jed no -
gwiazd ko wym ho te lem z 38
po ko ja mi. Więk szość na szych
pra cow ni ków mó wi po pol sku,
je zyk an giel ski nie jest wy ma -
ga ny, ale mi le wi dzia ny. Pra ca
na +/- 4 dni (mi ni mum 3) w ty -
go dniu za 10.55 eu ro brut to na
go dzi nę (9.50 eu ro net to). Do -
świad cze nie w pra cy na sta no -
wi sku po ko jo wy/po ko jów ka
mi le wi dzia ne, ale nie wy ma -
ga ne. Po szu ku je my ko goś z
Am ster da mu, Za an dam lub
oko lic. Nie ste ty, nie za pew nia -

PRACA
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Ostat nio ho len der ski
urząd Be la sting dienst wy -
słał pi sma do po dat ni ków
od no śnie błęd nych za -
świad czeń o do cho dach
za rok 2016.

Sy tu acja ta spo wo do wa na
jest tym, że z po cząt kiem ro ku
urząd udo stęp nił nie po praw ne

za świad cze nia o do cho dach do
wy peł nie nia na swo jej stro nie in -
ter ne to wej.

Po ja kimś cza sie Be la sting -
dienst na pra wił swój błąd i udo -
stęp nił po praw ne dru ki, na to -
miast wie le za świad czeń zo sta ło
już do urzę du ode sła nych. Ho len -
der ski sys tem nie wi dzi tych za -
świad czeń, po nie waż za wie ra ją
błęd ne ko dy.

Je śli otrzy ma łeś ta kie pi smo,
to ozna cza, że nie ste ty trze ba
po now nie ode słać wy peł nio ne
na po praw nym dru ku za świad -
cze nie o do cho dach. Do pie ro,
gdy urząd je otrzy ma, to opra cu -
je de cy zję po dat ko wą za rok
2016.

Po ni żej wer sja ho len der ska
(Fot.1) i pol ska (Fot. 2) pi sma, ja -
kie otrzy mu ją po dat ni cy.

Jak co ro ku Be la sting dienst
czymś za ska ku je. Tym ra zem to
za świad cze nia. Aż strach po my -
śleć, co bę dzie za rok…

(RED.)

AR TY KUŁ PO WSTAŁ PRZY WSPÓŁ PRA -

CY Z KAN CE LA RIĄ PO DAT KO WĄ AN NA

KŁO SOW SKA  WWW.ROZ LICZ SIE.PL

Otrzy ma łeś pi smo z Be la sting dienst? 
Sprawdź czy nie do ty czy ono nie po praw ne go 

za świad cze nia o do cho dach za rok 2016!

CIĄG DALSZY NA STR. 5
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my za kwa te ro wa nia. Za in te re -
so wa ne oso by pro si my o prze -
sła nie swo jej apli ka cji za wie ra -
ją cej CV ze zdję ciem na ad res
e -ma il: in fo@ho tel -ab ba.com.
*BSN Re qu ired! Nu mer BSN
wy ma ga ny!!! 

Pra ca fi zycz na. Wi tam !
Mam do za ofe ro wa nia pra cę w
oko li cy Den Ha ag. Pra ca dla
ko biet od 18 ro ku ży cia do 45-
te go . Pra ca przy pa ko wa niu
po mi do rów ,pra ca nie jest cięż -
ka. Staw ka 9.04 eu ro. Pra ca
na dłuż szy okres cza su przy naj -
mniej 6-ciu mie się cy. Zna jo -
mość ję zy ka ang mi le wi dzia na
na po zio mie ko miu ni ka tyw -
nym. Szu ka my osób ener gicz -
nych i od po wie dzial nych. Mi le
wi dzia ne pra wo jaz dy ka te go rii
B. Pra ca od za raz! Pil ne! Pro -
szę o kon takt bez po śred nio ze
mną dro gą te le fo nicz -
ną.+31685550254.

MON TER IZO LA CJI (bez do -
świad cze nia). Hap py Wor kers
EU Re cru iting jest biu rem re kru -
ta cyj nym dla pol skich pra cow -
ni ków w sek to rze bu dow la nym.
Dla jed ne go z na szych klien tów
po szu ku je my mon te rów izo la cji
za miesz ka łych w Ho lan dii: Obo -
wiąz ki: Izo la cja miesz kań ( izo -
la cja ścian i po dług), Za pew nie -
nie pro fe sjo nal nej ob słu gi klien -
ta zgod nie ze stan dar da mi fir -
my. Wy ma ga nia: Umie jęt ność
pra cy w ze spo le, Do świad cze -
nie w pra cach bu dow la nych,
Cer ty fi kat VCA / SCC ( lub chęć
zdo by cia), Do bra zna jo mość ję -
zy ka nie miec kie go, an giel skie -
go lub ho len der skie go ( wa ru -
nek za trud nie nia), Po sia da nie
wła sne go do wo zu do pra cy,
Miej sce za miesz ka nia max.30
mi nut dro gi od Amers fo or tu,
Mep pel lub Den Bosch ( dla pra -
cow ni ków miesz ka ją cych w Ho -
lan dii). Ofe ru je my: Szko le nia w
za kre sie izo la cji, Za trud nie nie i
wy na gro dze nie na wa run kach
Ho len der skich, Atrak cyj ne wy -
na gro dze nie, Wy na gro dze nie
wy pła ca ne ty go dnio wo. Je steś
za in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je cv na in fo@hap py wor ker -
seu.nl. Wię cej o nas: www.hap -
py wor ker seu.nl.

Za trud ni my eki py mon te rów
ka mie nia de ko ra cyj ne go. Po -
szu ku je my ekip mon te rów ka -
mie nia de ko ra cyj ne go. Pra ca
na te re nie Bel gi. Za kres prac:
Mon to wa nie ka mie nia de ko ra -
cyj ne go oraz na tu ral ne go na
izo la cje (ele wa cje); pi ło wa nie,
kle je nie, fu go wa nie ka mie nia
se ko ra cyj ne go; kła dze nie sys -
te mów Ebo ard, iso fa ca de i
can til la na. Wy ma ga nia: Wła -
sna dzia łal ność go spo dar cza;
Do świad cze nie w pra cach przy
osie dlach miesz ka nio wych;

Pra wo jaz dy oraz wła sny trans -
port sa mo cho do wy; zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go ko -
mu ni ka tyw nie; Ofe ru je my pła -
cę do usta le nia, współ pra cę
dłu go fa lo wa a tak że po moc w
za ło że niu fir my a tak że za kwa -
te ro wa nia. In for ma cje pod nu -
me rem te le fo nu: +48
729475717.

Ope ra tor ma szyn CNC. DAR -
MO WE ZA KWA TE RO WA NIE Ho -
lan dia. Agen cja Za trud nie nia i
Pra cy Tym cza so wej KLA VER
Sp. z o.o z cer ty fi ka tem o nu -
me rze 13570 po szu ku je osób
do pra cy w Ho lan dii na sta no -
wi sku: Ope ra tor ma szyn CNC
(to kar ka, fre zar ka). Wy ma ga -
nia: do świad cze nie w pra cy ja -
ko fre zer/to karz zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go - po ziom do -
bry, go to wość do wy jaz du na
dłuż szy okres cza su, wła sny sa -
mo chód. Ofe ru je my: staw ka
go dzi no wa 11 eu ro net to, za -
kwa te ro wa nie opła ca pra co -
daw ca, w okre sie prób nym za -
kwa te ro wa nie w po ko ju kil ku -
oso bo wym, po tem po ko je jed -
no oso bo we, ubez pie cze nie,
pra ca w oko li cach Ze eland, wy -
pła ty ty go dnio we. Za kres obo -
wiąz ków: wszel kie pra ce zwią -
za ne z za wo dem to karz/fre zer.
Szcze gó ły na www.kla ver te -
am.com. Oso by za in te re so wa -
ne ofer tą pra cy speł nia ją ce
w/w kry te ria pro si my o wy sła -
nie na ad res ma ilo wy biu ra do -
kład nych i szcze gó ło wych in for -
ma cji o prze bie gu do tych cza so -
we go do świad cze nia do ty czą -
ce go w/w sta no wi ska. Ma il z
do pi skiem - To karz/Fre zer - Ho -
lan dia. Za strze ga my so bie pra -
wo do kon tak tu z wy bra ny mi
kan dy da ta mi. Kla ver Sp. z o. o.,
Ul. Gmin na 131, Czę sto cho wa,
za pra sza my 9:00 - 17:00.

PRA COW NIK MA GA ZY NU -
-VEN LO. Pra ca na no wo otwar -
tym dzia le w fir mie Mi cha el
Kors z no wy mi ma te ria la mi w
miej sco wo sci Ven lo na sta no -
wi sku: pra cow nik ma ga zy nu.
Za da nia: zbie ra nie i re ali za cja
za mó wień na ma ga zy nie, pa -
ko wa nie i szy ko wa nie to wa ru
do wy sył ki, pra ca w sys te mie
zmia no wym od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 6:00-
00:00, go to wość do pra cy w
wy mia rze go dzin: 40h/tyg. Wy -
ma ga nia: zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go lub
ho len der skie go, je steś go to wy
do pra cy fi zycz nej, wła sny do -
jazd do pra cy i wła sne za kwa -
te ro wa nie, w ra zie po trze by po -
sia da nie za świad cze nia o nie -
ka ral no ści ( VOG Ver kla ring
Omtrent Ge drag). Ofe ru je my:
wy na gro dze nie w wy so ko ści
9,63 eu ro za go dzi nę, do da tek
za prze pra co wa ne go dzi ny w

CIĄG DALSZY ZE STR. 4Jeśli 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. FRE EIMA GES.COM / JOY FRE SCHLY
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Mu ra rzy. Za trud ni my eki pę
mu ra rzy do pra cy. Po szu ku je my
eki py (5os.) mu ra rzy do bu do wy
od pod staw do mów jed no ro -
dzin nych. Pra ce z ce gły róż ne go
ro dza ju, klin kier. Ro bo ty na te re -
nie Bel gi. Miej sce pra cy Lim bur -
gia, oko li ce An twer pii. Wy ma ga -
my: wła snej dzia łal no ści gosp.;
5-10 let nie do świad cze nia; mi. 1
os. mu si znać ję zyk an giel ski;
Ofe ru je my: wy na gro dze nie do
usta le nia; min. 40 godz./tyg.;
współ pra cę dłu go fa lo wą. Kon -
takt: +48 729 475 717.

Pra cow nik pro duk cji. Pra ca
na sta no wi sku ja ko pra cow nik li -
nii pro duk cyj nej przy pa ko wa niu
pro duk tów spo żyw czych. Pra ca
dla osob, kto re chca zo stac w
Ho lan dii na dlu gi okres cza su.
Licz ba miej sce pra cy: 2 sta no -
wisk pra cy. Miej sce pra cy: Hol -
ten, staw ka wy na gro dze nia x eu -
ro brut to. Licz ba go dzin: 38-44
ty go dnio wo. Moż li wość nad go -
dzin: Nie, sta le go dzi ny pra cy.
Pra ca na zmia ny: Tak. Do da tek
zmia no wy: Tak, w przy pad ku
pra cy na zmia ne. Pra ca na dłu gi

okres cza su, min 1 rok. Zna jo -
mość ję zy ka An giel skie go: Tak,
min. B2 lub ni der landz ki. Za kwa -
te ro wa nie: wła sne / AB oost***.
Trans port: wla sne* / AB Oost.
Ubez pie cze nie: Hol land Zorg**.
Po czą tek Pra cy: do uzgod nie nia.
Wy ma ga nia: chęć do pra cy na
sta le i dłu gi okres cza su, zna jo -
mosc je zy ka an giel skie go, mi le
wi dzia ne wla sne za kwa te ro wa -
nie, do świad cze nie ja ko pra cow -
nik pro duk cji,  do kład ność i su -
mien ność w pra cy, ofer ta dla
pra cow ni ków z UE. Za pew nia my:

wy na gro dze nie zgod ne z pra -
wem pra cy, do dat ki do wy na gro -
dze nia (urlo po we i wa ka cyj ne),
do da tek do wy na gro dze nia ET,
po moc w spra wach ad mi ni stra -
cyj nych w Ho lan dii, po moc w
uzy ska niu do fi nan so wa nia do
ubez pie cze nia, co -ty go dnio we
wy na gro dze nie, pol ski ko or dy na -
tor. Je steś za in te re so wa ny/a?
Pro szę o prze sla nie CV w ję zy ku
an giel skim lub ni der landz kim
na ad res work.pl@abo ost.nl.

wy so ko ści 30 pro cent od staw -
ki go dzi no wej mię dzy go dzi ną
19:00 a 7:00, zwrot kosz tów
po dro ży do pra cy 0,19 eu ro za
ki lo metr (mak sy mal nie 7,60
eu ro dzien nie), pra ce w pręż nie
roz wi ja ją cej się fir mie. Za in te -
re so wa ne oso by pro si my o wy -
sła nie CV na e -ma il: ppo slusz -
na@fle xpo int.nl lub pod nr.tel.
+31(0) 88 666 07 69.

Za trud ni my eki pę mon te rów
płyt sta lo wych. Po szu ku je my
eki py (4os.) mon te rów płyt sta -
lo wych/de ka rzy. Pra ca na te re -
nie Bel gi. Oko li ce Gent - An -
twer pia. Wy ma ga my: min. 2
let nie do świad cze nie w za wo -
dzie ja ko de karz/mon ter płyt
sta lo wych; do świad cze nie przy
da chach pła skich; ry su nek
tech nicz ny; Mi ni mum jed na
oso ba mu si znać ję zyk fla -
mandz ki; Ofe ru je my: wy na gro -
dze nie do uzgod nie nia; Współ -
pra cę dłu go ter mi no wą;  Min.
40 godz./tyg.; Te le fon kon tak -
to wy : +48 729 475 717.

ZBIO RY PIE CZA REK. PRA CA
W HO LAN DII. Agen cja Za trud -
nie nia i Pra cy Tym cza so wej
KLA VER Sp. z o.o z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570 po szu ku je
dla jed ne go ze swo ich klien tów
za gra nicz nych PRA COW NI KÓW
DO ZBIO RU PIE CZA REK. WY -
MA GA NIA: w pierw szej ko lej no -
ści re kru tu je my ko bie ty, wy ma -
ga ne do świad cze nie w zbio rach
pie cza rek (naj le piej na te re nie
Ho lan dii), re kru tu je my oso by z
te re nu Pol ski, nie wy ma ga na
zna jo mość ję zy ka ob ce go, wy -
ma ga ne chę ci do pra cy :-). Ofe -
ru je my: atrak cyj na staw ka go -
dzi no wa, za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie, do jazd do pra cy,
wy pła ty co 4 ty go dnie (moż li -
wość wzię cia za li czek), wy jaz dy
od za raz. Szcze gó ło we in for ma -
cje na – www.kla ver te am.com.
Za strze ga my so bie pra wo do
kon tak tu z wy bra ny mi kan dy -
da ta mi. Oso by za in te re so wa ne
w/w sta no wi skiem pro szo ne są
o wy sy ła nie CV na ad res ma ilo -
wy po da ny w ogło sze niu, bądź o
kon takt te le fo nicz ny. Kla ver Sp.
z o. o., Ul. Gmin na 131, Czę sto -
cho wa, za pra sza my 9:00 –
17:00, +48 570901913.

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

mon ter / tech nik mon ter : mon -
taż ka bin, żu ra wi, ukła dów ste -
ro wa nia, sil ni ków i za wie szen
na pod sta wie ry sun ku tech nicz -
ne go. Ogól ne wy ma ga nia: mi le
wi dzia ne do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi skach; du ża
wie dza na te mat me cha ni ki,
elek try ki, pneu ma ty ki; mi le wi -
dzia ne wy ksztal ce nie kie run ko -
we tj, me cha tro ni ka, me cha ni -
ka, elek try ka itp.; bez pro ble mo -
we po ro zu mie wa nie się w ję zy -
ku an giel skim bądź ho len der -
skim. Job In ve st ment ofe ru je:
sta bil na pra ce da ją cą moż li -
wość roz wo ju, na dłuż szy okres
cza su (40 go dzin ty go dnio wo);
cie ka we wy na gro dze nie: 2000 -
2500 eu ro (w za leż no ści od sta -
no wi ska i do świad cze nia); za -
kwa te ro wa nie oraz ubez pie cze -
nie, je śli jest to ko niecz ne. Nie
zwle kaj, wy ślij cv!

Gla zur nik. Ho lan dia. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, pod sta wo we 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 -
ru je my: ho len der ska umo wa o
pra cę, co ty go dnio we wy na gro -
dze nie ((staw ka do ne go cja cji)),
moż li wość nad go dzin, dar mo we
za kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

PRO DUK CJA PA LET. PRA CA
W HO LAN DII. Agen cja Pra cy
Tym cza so wej Kla ver Sp. z o. o. z
sie dzi bą w Czę sto cho wie z cer ty -
fi ka tem o nu me rze 13570 po -
szu ku je kan dy da tów do pra cy
przy pro duk cji pa let. PRO DUK -
CJA PA LET - PRA CA W HO LAN -
DII. Wy ma ga nia: do świad cze nie
przy pro duk cji pa let, mi le wi dzia -
ne do świad cze nie ja ko sto larz,
re kru tu je my oso by z te re nu Pol -
ski, go to wość do pod ję cia pra cy
od za raz, mo ty wa cja do pra cy,
od po wie dzial ność, umie jęt ność
pra cy pod pre sja cza su, do bra
or ga ni za cja sta no wi ska pra cy.
Ofe ru je my: za rob ki z moż li wo -
ścią pod wyż ki, za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie, co dzien ny do jazd
do pra cy, pra ca na dłuż szy czas,
za kwa te ro wa nie na dom kach i
ho te lach, pierw sza wy pła ta po 2
ty go dniach póź niej re gu lar nie co
ty dzień. Oso by za in te re so wa ne
ofer tą pra cy speł nia ją ce w/w
kry te ria pro si my o wy sła nie na
ad res ma ilo wy biu ra do kład nych
i szcze gó ło wych in for ma cji o
prze bie gu do tych cza so we go do -
świad cze nia do ty czą ce go w/w
sta no wi ska: (ma il z do pi skiem:
Pro duk cja pa let). Za strze ga my
so bie pra wo do kon tak tu z wy -
bra ny mi kan dy da ta mi. www.kla -
ver te am.com - szcze gó ło wy opis
ofer ty, Kla ver Sp. z o. o., Ul.
Gmin na 131, Czę sto cho wa, za -
pra sza my 9:00 – 17:00.
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Za trud ni my tyn ka rzy ma szy -
no wych (do wnętrz). Po szu ku je -
my eki pę tyn ka rzy ma szy no -
wych do prac na we wnątrz bu -
dyn ków miesz kal nych. Pra ca na
te re nie Bel gi.Wy ma ga my: pro -
wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej,  do świad cze nia w pro -
wa dze niu ww prac,  zna jo mo ści
j. An giel skie go bądż ni der landz -
kie go ko mu ni ka tyw nie,  Pra wo
jaz dy kat.B, wła sny sa mo chód.
Ofe ru je my pła cę do uzgod nie -
nia, współ pra cę dłu go fa lo wa a
tak że po moc w za ło że niu fir my
a tak że za kwa te ro wa nia. In for -
ma cje pod nu me rem te le fo nu:
+48 729475717.

MON TER PŁYT KG. Hap py
Wor kers EU Re cru iting jest biu -
rem re kru ta cyj nym dla pol skich
pra cow ni ków w sek to rze bu -
dow la nym. Dla jed ne go z na -
szych klien tów po szu ku je my
mon te rów płyt KG. Wy ma ga -
nia:Mi ni mum rocz ne do świad -
cze nie w pra cy przy mon ta żu
ścian szkie le to wych lub po dob -
nych, Cer ty fi kat VCA / SCC ( lub
chęć zdo by cia), Mi le wi dzia ny
ko mu ni ka tyw ny ję zyk nie miec ki
lub an giel ski, Udo ku men to wa -
ne do świad cze nie w tej pra cy na
swo im CV (zna jo mość ję zy ka

jest prio ry te tem), Po sia da nie
wła sne go do wo zu do pra cy. Ofe -
ru je my:Za trud nie nie i wy na gro -
dze nie na wa run kach Ho len der -
skich, 450 eu ro net to za prze -
pra co wa ny ty dzień (40h) staw -
ka star to wa, Dar mo we za kwa -
te ro wa nie, Płat ne dni urlo po we
+ wa ka cyj ne, Wy na gro dze nie
wy pła ca ne ty go dnio wo. Je steś
za in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je cv na in fo@hap py wor ker -
seu.nl. Wię cej o nas: www.hap -
py wor ker seu.nl.

Zbie racz za mó wień. Szu ka -
my pra cow ni ków w dzie dzi nie:
zbie racz za mó wień. Chcesz
wzmoc nić je den z na szych naj -
lep szych ze spo łów? Aby uzy -
skać wię cej in for ma cji pro si my
o kon takt z na szym pra cow ni -
kiem(Mar ta). Nu mer te le fo nu
+31(073)5997603 lub na pisz
na ad res:mar ta@stu wa ro oij.nl.

Za trud ni my mon te rów ele wa -
cji. Po szu ku je my ekip mon te -
rów płyt ele wa cyj nych. Pra ca na
te re nie Bel gi. Wy ma ga my: Do -
świad cze nia, wła snej dzia łal no -
ści go spo dar czej, zna jo mo ści j.
an giel skie go ( przy naj mniej 1
oso ba)., wła sne go trans por tu.
Ofe ru je my pła cę do uzgod nie -

nia, współ pra cę dłu go fa lo wa a
tak że po moc w za ło że niu fir my
a tak że za kwa te ro wa nia. In for -
ma cje pod nu me rem te le fo nu:
+48 729475717.

Za trud ni my elek try ków. Po -
szu ku je my do pra cy elek try ków
do mon ta żu we wnętrz nych i ze -
wnętrz nych in sta la cji elek trycz -
nych. Pra ca w Bel gii. Wy ma ga -
my: Zna jo mo ści czy ta nia do ku -
men ta cji tech nicz nej w pod sta -
wo wym za kre sie; Wła sna dzia -
łal ność go spo dar cza; Pra wo jaz -
dy (wła sny trans port);  Mi le wi -
dzia na kat. C + E ;  Zna jo mo ści
ję zy ka an giel skie go; Ofe ru je my
pła cę do uzgod nie nia, współ pra -
cę dłu go fa lo wa a tak że po moc
w za ło że niu fir my a tak że za -
kwa te ro wa nia. In for ma cje pod
nu me rem te le fo nu: +48
729475717.

Za trud ni my eki py tyn ka rzy do
ele wa cji (Cre pi). Po szu ku je my
ekip tyn ka rzy do prac na ele wa -
cji (Cre pi), bu dyn ków miesz kal -
nych. Pra ca na te re nie Bel gi.
Wy ma ga my: pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej, do świad -
cze nia w pro wa dze niu ww prac,
zna jo mo ści j. An giel skie go bądź
ni der landz kie go ko mu ni ka tyw -

nie, Pra wo jaz dy kat.B, wła sny
sa mo chód. Ofe ru je my pła cę do
uzgod nie nia, współ pra cę dłu go -
fa lo wa a tak że po moc w za ło że -
niu fir my a tak że za kwa te ro wa -
nia. In for ma cje pod nu me rem
te le fo nu: +48 729475717.

Ope ra tor woz ka wi dlo we go
bocz ne go VLIJ MEN. Je śli masz
do świad cze nie w ob słu dze wóz -
ków wi dło wych to ma my dla
Cie bie cie ka wa ofer tę pra cy! Dla
na sze go klien ta miesz czą ce go
się we Vlij men po szu ku je my
pra cow ni ków na sta no wi sku:
pra cow nik ma ga zy nu. WY MA -
GA NIA: do świad cze nie w pra cy
na ma ga zy nie (ob słu ga wóz ka
wi dło we go ty pu re ach truck/he -
ftruck);  po ro zu mie wa nie się w
ję zy ku an giel skim bądź ho len -
der skim; do stęp ność do pra cy
na dru ga zmia nę; za kwa te ro wa -
nie w oko li cy oraz wła sny trans -
port. OFE RU JE MY: przej rzy sta
umo wa opar ta o ho len der skie
wa run ki pra cy; wy na gro dze nie:
11 eu ro; pra ce od po nie dział ku
do piąt ku + 2 week en dy pra cu -
ją ce w mie sią cu (du ża ilość go -
dzin, moż li wość nad go dzin);
pra ce na dłuż szy okres cza su z
moż li wo ścią przej ścia na kon -
trakt bez po śred ni; ubez pie cze -
nie, je śli to ko niecz ne. Za in te re -

so wa ny? Prze ślij swo je cv w ję -
zy ku an giel skim bądź ho len der -
skim na ad res e -ma ilo wy: po -
len@jo bi nve st ment.nl oraz
skon tak tuj się z na mi te le fo nicz -
nie, je śli masz py ta nia: 073-
711-3-717.

Cie śla da cho wy/de karz. Ho -
lan dia.  Ho len der ska fir ma po -
szu ku je do świad czo nych de ka rzy
do po kry cia da chów spa dzi stych
lub pła skich (pa pa, pcv, strze cha,
da chów ka). Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi sku
(min. 4 la ta), 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 ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę, co -
ty go dnio we wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji), ubez pie -
cze nie zdro wot ne, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Pra cow nik pro duk cji – Has -
selt. Opis pra cy: Po szu ku je my
oso by do pra cy przy pro duk cji ar -
ty ku łów pa pier ni czych, fir mie
pro du ko wa ne są roż ne go ty pu
na lep ki, ety kie ty, fol de ry, opa ko -
wa nia. Pra ca na pro duk cji za -

pew nia sta łą licz bę go dzin w ty -
go dniu i sta le go dzi ny pra cy.
Ofer ta pra cy jest skie ro wa na dla
osób ma ją cych tech nicz ne za in -
te re so wa nia i zna ją się na ob słu -
dze ma szyn. W pra cy pra cow nik
bę dzie po słu gi wał się ję zy kiem
an giel skim. Licz ba miej sce pra -
cy: 1 sta no wisk pra cy. Miej sce
pra cy: Has selt. Licz ba go dzin: 40
ty go dnio wo. Moż li wość nad go -
dzin: Tak (tyl ko so bo ta i nie dzie -
la). Do da tek zmia no wy: nie wy -
stę pu je. Pra ca na dłu gi okres
cza su. Zna jo mość ję zy ka An giel -
skie go: Tak (Min B2 ko niecz ne).
Za kwa te ro wa nie: AB Oost lub
wła sne. Trans port: AB Oost lub
wła sne. Po czą tek Pra cy: 2017.
Wy ma ga nia:  zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, do świad cze nie
przy ob słu dze ma szyn, wie dza
tech nicz na, zna jo mość za gad -
nień z me cha ni ki i bu do wy ma -
szyn (pod sta wy), do świad cze nie
na pro duk cji (min. 3 mie sią ce),
ofer ta dla pra cow ni ków z UE. Za -
pew nia my:  wy na gro dze nie
zgod ne z pra wem pra cy, do dat ki
do wy na gro dze nia (urlo po we i
wa ka cyj ne), do da tek do wy na -
gro dze nia ET, trans port do pra cy
bez płat ny, po moc w spra wach
ad mi ni stra cyj nych w Ho lan dii,
po moc w uzy ska niu do fi nan so -
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wa nia do ubez pie cze nia, co -ty -
go dnio we wy na gro dze nie, pol ski
ko or dy na tor. Je steś za in te re so -
wa ny/a? Pro szę o prze sla nie CV
w ję zy ku an giel skim lub ni der -
landz kim na ad res work.pl@abo -
ost.nl.

Za trud ni my do świad czo nych
sto la rzy. Po szu ku je my do świad -
czo nych sto la rzy. Pra ca na te re -
nie Bel gi. Za kres prac: m.in. Sta -
wia nie drew nia nych płyt na ele -
wa cje; pra ce na wy so ko ści; Wy -
ma ga nia: Wła sna dzia łal ność
go spo dar cza; Do świad cze nie w
pra cach przy osie dlach miesz -
ka nio wych; Pra wo jaz dy oraz
wła sny trans port sa mo cho do -
wy; 1 oso ba mu si znać ję zyk an -
giel ski. Ofe ru je my pła cę do
usta le nia, współ pra cę dłu go fa -
lo wa a tak że po moc w za ło że niu
fir my a tak że za kwa te ro wa nia.
In for ma cje pod nu me rem te le -
fo nu: +48 729475717.

Hy drau lik Mon ter in sta la cji
sa ni tar nej, in sta la tor ogrze wa -
nia pra ca Ho lan dia. Bez po śred -
nio u Niem ca, Hol len dra bez
Pol skich firm po śred ni czą cych!
Wy na gro dze nie: za le ży od kwa -
li fi ka cji, 2180-3180 eu ro net to

mie sięcz nie, Miesz ka nie do
usta le nia przed pod ję ciem pra -
cy! Umo wa sta ła, od po wied nio
nie miec ka lub ho len der ska.
Peł ny za kres świad czeń so cjal -
nych, ubez pie cze nie itp. Szu ka -
my Fa chow ców do pra cy na bu -
do wach (do my pry wat ne, biu -
row ce, hal le), mon ta że: in sta la -
cji sa ni tar nej, grzew czej. Wy ma -
ga ne do świad cze nie, prak ty ka,
upraw nie nia, ję zyk nie miec ki
lub an giel ski - ko mu ni ka tyw ny,
aby się do ga dać, im lep szy tym
le piej. Pra wo jaz dy ka te go rii B i
wła sny sa mo chód (mi le wi dzia -
ne), ewen tu al nie po ciąg i au to -
bus. CV i list mo ty wa cyj ny po
pol sku i nie miec ku ewen tu al nie
po an giel sku, z upraw nie nia mi.
Roz mo wy wstęp ne po pol sku,
na stęp nie po nie miec ku lub an -
giel sku. Piotr, Niem cy +49 (0)
157 787 42 174, www.wil lem -
sjob.de piotr@wil lem sjob.de, al -
le s1@onet.pl pro szę ocze ki wać
po twier dze nia! Amts ge richt
Ber lin -Char lot ten burg, HRB
92147, Umsatz steu er ge setz:
DE 206174879.

SOR TO WA NIE I PA KO WA NIE
WA RZYW I OWO CÓW. OD ZA -
RAZ, HO LAN DIA. Agen cja Za -
trud nie nia i Pra cy Tym cza so wej
KLA VER Sp. z o.o z cer ty fi ka tem

o nu me rze 13570 po szu ku je
dla jed ne go ze swo ich klien tów
za gra nicz nych PRA COW NI KÓW
PRO DUK CYJ NYCH DO SOR TO -
WA NIA I PA KO WA NIA WA RZYW
I OWO CÓW. Za trud ni my oso by
dys po zy cyj ne do pod ję cia pra cy
na okres mi ni mum 3 mie się cy,
bądź na sta ły kon trakt. Ofe ru je -
my: atrak cyj ne staw ki, extra
płat ne nad go dzi ny i pra ce w
week en dy, le gal ne za trud nie nie
o umo wę o pra cę na wa run kach
Ho len der skich, zor ga ni zo wa ny
prze jazd z Pol ski do Ho lan dii
(płat ny we dług cen ni ka prze -
woź ni ka), moż li wość na wią za -
nia dłuż szej współ pra cy, moż li -
wość pra cy w nad go dzi nach, za -
kwa te ro wa nie w miesz ka niach,
dom kach, ho te lach o od po wied -
nim stan dar dzie, szko le nie
wstęp ne przed pod ję ciem pra -
cy, opie ka ko or dy na to rów pod -
czas po by tu, ubez pie cze nie. Wy -
ma ga nia: mi le wi dzia ne do -
świad cze nie w pra cach pro duk -
cyj nych, mo ty wa cja do pra cy,
mi le wi dzia na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go, dys po zy cyj -
ność, za an ga żo wa nie, od po wie -
dzial ność i su mien ność. Za kres
obo wiąz ków: sor to wa nie wa -
rzyw i owo ców, pa ko wa nie wa -
rzyw i owo ców,  pra ce ma ga zy -
no we, pra ce przy kwia tach, pra -
ca na szklar ni (kwia ty, po mi do -

ry). Oso by za in te re so wa ne w/w
sta no wi skiem pro szo ne są o wy -
sy ła nie CV na ad res ma ilo wy po -
da ny w ogło sze niu, bądź o kon -
takt te le fo nicz ny. KLA VER –
Agen cja Za trud nie nia i Pra cy
Tym cza so wej, tel: +48 570
901 913, Pn -Pt: 9:00-17:00 Za -
pra sza my, www.kla ver te -
am.com.

Pra ca pro duk cyj na TIL BURG.
Job In ve st ment dla klien ta
miesz czą ce go się w Til bur gu po -
szu ku je pra cow ni ków na sta no -
wi ska:  pa ko wa nie, ob słu ga ma -
szyn pa ku ją cych. Pra ca od by wa
się w sys te mie jed no zmia no -
wym - dzien nym. Wy ma ga nia:
do świad cze nie - mi le wi dzia ne,
chęć i mo ty wa cja do pra cy, po ro -
zu mie wa nie się w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim, wła sny
trans port oraz za kwa te ro wa nie.
Ofe ru je my: przej rzy sta umo wę
opar ta o ho len der skie wa run ki
pra cy; pra ce w ma lej fir mie;
staw ka: 9,80 eu ro brut to + zwrot
kosz tów do jaz du; moż li wość dłu -
go ter mi no we go za trud nie nia.
Za in te re so wa ny? Cze ka my na
Two je cv, któ re mo żesz prze słać
na ad res e -ma ilo wy: po len@jo bi -
nve st ment.nl. Mo żesz rów nież
skon tak to wać się z na mi te le fo -
nicz nie: 073-711-3-717.

Mu rarz. Ho lan dia. Wy ma ga -
nia: do świad cze nie na w/w sta -
no wi sku (min. 3 la ta), ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk ob cy, au to (1 na
gru pę), mi le wi dzia ne VCA/SCC
oraz So Fi. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go dnio -
we wy na gro dze nie (staw ka do
ne go cja cji), dar mo we za kwa te -
ro wa nie, ubez pie cze nie zdro wot -
ne. Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o kon takt pod nr tel. +48
864711471 lub cv@ch -24.com.
www.cra fthun t24.com.

MU RARZ KLIN KIE RU. Hap py
Wor kers EU Re cru iting jest biu -
rem re kru ta cyj nym dla pol skich
pra cow ni ków w sek to rze bu -
dow la nym. Dla jed ne go z na -
szych zle ce nio daw ców pil nie po -
szu ku je my do świad czo nych
mu ra rzy klin kie ru. Wy ma ga nia:
Do świad cze nie w pra cach mu -
rar skich na te re nie Eu ro py za -
chod niej, Do świad cze nie w mu -
ro wa niu klin kie ru, mi ni mum 2
la ta, Cer ty fi kat VCA / SCC (lub
go to wość do zdo by cia), Ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk nie miec ki lub an -
giel ski, Udo ku men to wa ne do -
świad cze nie w tej pra cy na ak tu -
al nym CV, Po sia da nie wła sne go
do jaz du do pra cy. Ofe ru je my:
40 go dzin ty go dnio wo, Za trud -
nie nie i wy na gro dze nie na wa -

run kach Ho len der skich, 12 - 13
eu ro net to na go dzi nę ( w za leż -
no ści od do świad cze nia), Wy na -
gro dze nie wy pła ca ne ty go dnio -
wo, Dar mo we za kwa te ro wa nie,
Wspar cie pod czas po by tu w Ho -
lan dii. Je steś za in te re so wa ny?
Prze ślij nam swo je cv na in -
fo@hap py wor ker seu.nl. Wię cej
o nas: www.hap py wor ker seu.nl.

Za trud ni my mon te rów kon -
struk cji drew nia nych. Po szu ku -
je my mon te rów kon struk cji
drew nia nych ( 2 os.) do mon ta -
żu go to wych do mów szkie le to -
wych. Pra ca na te re nie Bel gi.
Oko li ce miej sco wo ści Tor ho ut.
Pra ca do koń ca 2017r. Wy ma -
ga my: mi le wi dzia ne do świad -
cze nia przy pra cach : cie śli, de -
ka rza, sto la rza lub in nych bu -
dow la nych za wo dów; go to wo ści
do pra cy w róż nych go dzi nach;
czy ta nia ry sun ków tech nicz -
nych; min. jed na os. mu si znać j.
an giel ski; Ofe ru je my: pra cę od
za raz; Min. 40 godz./ tyg.; Moż -
li wość dłuż szej współ pra cy;
Kon takt: +48 729 475 717.

Po ko jów ka. Pil nie po szu ku -
je my Pan do pra cy w 5 gwiazd -
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ko wych ho te lach w Am ster da -
mie. Po szu ku je my Pa nie z
oko lic Nord Ho land.  Sta no wi -
sko: Pra ca po le ga na przy go to -
wy wa niu po koi dla go ści we -
dług stan dar dów wy ty czo nych
przez ho tel. Wy ma ga nia: Przy -
naj mniej ko mu ni ka tyw na zna -
jo mość ję zy ka an giel skie go,
Brak ta tu aży w wi docz nych
miej scach (rę ce, szy ja) oraz
pier cin gu na twa rzy, Ko mu ni -
ka tyw ność, ener gia w dzia ła -
niu, mo ty wa cja oraz zdol no ści
in ter per so nal ne, Wy so ka kul -
tu ra oso bi sta, Mi ła apa ry cja.
Ofe ru je my: Le gal ne za trud nie -
nie zgod nie z pra wem ho len -
der skim, Pro fe sjo nal ne szko le -
nie w ho te lu, Ubez pie cze nie
zdro wot ne, Opie ka w Ho lan dii
spra wo wa na przez na szych
pol skich ko or dy na to rów. Za in -
te re so wa ne Pa nie pro si my o
prze sla nie swo je go CV na ad -
res ema il: pra ca@biz z temp.nl
z in for ma cja w ty tu le: Po ko -
jow ka.  Szcze gó ły fi nan so we i
ofer ty wy sy ła my po zy tyw nie
zwe ry fi ko wa nym kan dy da tom
na ad res ema il oraz kon tak tu -
je my się te le fo nicz nie.

Za trud ni my eki py przy do cie -
ple niach. Po szu ku je my ekip do

prac przy do cie ple niach. Pra ca
na te re nie Bel gi. Za kres prac: Sta -
wia nie: płyt izo la cyj nych, pro fi li,
siat ki, grun to wa nie; wy kań cza nie
za po mo cą cre pi; Wy ma ga nia:
Wła sna dzia łal ność go spo dar cza;
Do świad cze nie w pra cach przy
osie dlach miesz ka nio wych; Pra -
wo jaz dy oraz wła sny trans port
sa mo cho do wy; że by 1 oso ba
mia ła zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go lub ni der landz kie go lub
nie miec kie go; Ofe ru je my pła cę
do usta le nia, współ pra cę dłu go -
fa lo wa a tak że po moc w za ło że -
niu fir my a tak że za kwa te ro wa -
nia. In for ma cje pod nu me rem te -
le fo nu: +48 729475717.

Mon ter płyt kar ton -gips. Ho -
lan dia. Wy ma ga nia: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, mi le
wi dzia ne VCA lub SCC018, ko -
mu ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to
(1 na gru pę), wła sne na rzę dzia,
So Fi mi le wi dzia ne. Wa run ki: za -
trud nie nie na ho len der skiej
umo wie o pra cę, staw ka do ne -
go cja cji, dar mo we za kwa te ro -
wa nie (po ko je 1-oso bo we, do -
stęp do In ter ne tu), ubez pie cze -
nie zdro wot ne. Oso by chęt ne
pro si my o kon takt ema il cv@ch -
-24.com lub pod nu me rem te le -
fo nu +48 864711471.
www.cra fthun t24.com.

CIE ŚLA/STO LARZ BU DOW -
LA NY. Hap py Wor kers EU Re cru -
iting jest biu rem re kru ta cyj nym
dla pol skich pra cow ni ków w
sek to rze bu dow la nym. Dla jed -
ne go z na szych zle ce nio daw ców
pil nie po szu ku je my do świad czo -
nych sto la rzy bu dow la nych. Wy -
ma ga nia: Do świad cze nie w pra -
cach bu dow la nych min. Rok,
Ko mu ni ka tyw ny ję zyk nie miec -
ki lub an giel ski, Cer ty fi kat VCA /
SCC (lub chęć zdo by cia), Udo ku -
men to wa ne do świad cze nie w
tej pra cy na swo im CV, Po sia da -
nie wła sne go do wo zu do pra cy.
Ofe ru je my: Mi ni mal nie 40 go -
dzin ty go dnio wo, Za trud nie nie i
wy na gro dze nie na wa run kach
Ho len der skich, 450 eu ro net to
na ty dzień (40h) staw ka star to -
wa, Wa ka cyj ne i dni urlo po we
wy pła ca ne do dat ko wo, Dar mo -
we za kwa te ro wa nie, Wy na gro -
dze nie wy pła ca ne co ty dzień. Je -
steś za in te re so wa ny? Prze ślij
nam swo je cv na in fo@hap py -
wor ker seu.nl. Wię cej o nas:
www.hap py wor ker seu.nl.

PRA CE SZKLAR NIO WE PRZY
PO MI DO RACH. HO LAN DIA !
Agen cja Za trud nie nia i Pra cy
Tym cza so wej KLA VER Sp. z o.o z
cer ty fi ka tem o nu me rze 13570
po szu ku je dla jed ne go ze swo -

ich klien tów za gra nicz nych PRA -
COW NI KÓW SZKLAR NIO WYCH
(PO MI DO RY).  Za trud ni my oso by
dys po zy cyj ne do pod ję cia pra cy
na okres mi ni mum 3 mie się cy,
bądź na sta ły kon trakt. Mi le wi -
dzia ne oso by po sia da ją ce pry -
wat ne za kwa te ro wa nie na te re -
nie Ha gi. Ofe ru je my: staw ka go -
dzi no wa 9,43 eu ro brut to/ go -
dzi nę. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie w szklar ni z po mi do ra mi, mi -
le wi dzia ne oso by z wła snym za -
kwa te ro wa niem w Ha dze, mo ty -
wa cja do pra cy, mi le wi dzia na
zna jo mość ję zy ka an giel skie go.
Za kres obo wiąz ków: wszel kie
pra ce zwią za ne z pie lę gna cją i
zbio rem po mi do rów. Oso by za in -
te re so wa ne w/w sta no wi skiem
pro szo ne są o wy sy ła nie CV na
ad res ma ilo wy po da ny w ogło -
sze niu, bądź o kon takt te le fo -
nicz ny. KLA VER – Agen cja Za -
trud nie nia i Pra cy Tym cza so wej,
tel: +48 570 901  913, Pn -Pt:
9:00-17:00 Za pra sza my,
www.kla ver te am.com.

Za trud ni my ope ra to rów fre -
zar ki dro go wej. Po szu ku je my
ope ra to ra fre zar ki dro go wej do
as fal tu (2 os.); Pra ca na te re nie
Bel gi. Oko li ce Lim bur gi oraz An -
twer pii. Wy ma ga my: wła snej
dzia łal no ści gosp. ( po ma ga my

ta ka za ło żyć); min. 2 let nie go
udo ku men to wa ne go i ak tu al ne -
go do świad cze nia ja ko ope ra tor
fre zar ki dro go wej; min.1 os. mu -
si znać j. an giel ski; Pra wa jaz dy
kat. C/CE; Kar ta kie row cy (95co -
de) jest plu sem; Ofe ru je my: Pra -
cę od za raz; współ pra cę dłu go fa -
lo wą; wy na gro dze nie do usta le -
nia; Kon takt: +48 729 475 717.

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

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

Ope ra tor li nii pro duk cyj nej –
Hol ten. Pra ca na sta no wi sku ja -
ko pra cow nik li nii pro duk cyj nej
oraz te am li der za rzą dza ją cy gru -
pa 4 osób. Pra cow nik bę dzie od -
po wia dał za spraw dza nie pa ko -
wa nych pro duk tów, zgod ność za -
mo wie ni, spraw dza nie da nych
każ de go pro duk tu, wpro wa dza -
nie da nych do sys te mu pro duk cji
(brak pro duk tów po cho dze nia
zwie rzę ce go). Wy ma ga na jest
do kład ność i su mien ność wy ko -
ny wa nych obo wiąz ków, pra cow -
nik bę dzie od po wia dał za pro du -
ko wa na par tie pro duk tów tak
wiec mu si być do kład nie wy ko -
ny wać swo je obo wiąz ki. Licz ba
miej sce pra cy: 4 sta no wisk pra -
cy. Miej sce pra cy: Hol ten. staw ka
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cze nie na w/w sta no wi sku, ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka ob ce go, wła sne au to;
VCA/SCC oraz So Fi mi le wi -
dzia ne. Ofe ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę na sta łe,
dar mo we za kwa te ro wa nie (w
peł ni wy po sa żo ne z do stę pem
do In ter ne tu), co ty go dnio we
wy pła ty (staw ka do ne go cja cji).
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt +48 864711471 lub
cv@ch -24.com, www.cra fthun -
t24.com.

PRA CA OD ZA RAZ przy re cy -
klin gu gu my Wa al wijk. Je śli po -
szu ku jesz pra cy w Wa al wij ku
bądź oko li cach to ta ofer ta po -
win na Cię za in te re so wać. Dla
na sze go klien ta, któ ry jest no -
wo cze sna fir ma han dlo wa po -
szu ku je my osób do pra cy pro -
duk cyj nej przy po now nym wy -
twa rza niu ma te ria łów gu mo -
wych. Po szu ku je my osób: zmo -
ty wo wa nych do pra cy, o do brej
kon dy cji fi zycz nej, po ro zu mie -
wa ją cych się w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim, mi le
wi dzia ne do świad cze nie w pra -
cy pro duk cyj nej. Ofe ru je my:
pra ce na jed na zmia nę od 7:00
do 16:00, staw ka po cząt ko wa:
9,64 eu ro, któ ra wzra sta po
sta żu pra cy, moż li wość dłu go -
ter mi no we go za trud nie nia. Je -
śli je steś za in te re so wa ny po -
wyż szą ofer ta skon tak tuj się z
na mi te le fo nicz nie: 073-711-3-
717 oraz prze ślij nam swo je CV
w ję zy ku an giel skim bądź ho -
len der skim na ad res e -ma ilo -
wy: po len@jo bi nve st ment.nl.

Sto larz bu dow la ny. Ho lan -
dia.  Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, pod -
sta wo we 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 ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę,
co ty go dnio we wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji), moż li -
wość nad go dzin, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Ma larz prze my sło wy -pia -
skarz. Ho lan dia. Wy ma ga nia:
do świad cze nie na w/w sta no -
wi sku, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka ob ce go, au to (1
na gru pę), VCA/SCC, mi le wi -
dzia ne So Fi. Ofe ru je my: ho len -
der ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie, ubez -
pie cze nie zdro wot ne, dar mo we
za kwa te ro wa nie (po ko je 1-oso -
bo we, do stęp do In ter ne tu).
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt +48 864711471 lub
cv@ch -24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Pra ca pro duk cyj na Ve ghel.
Dla na sze go klien ta znaj du ją -
ce go się w Ve ghel po szu ku je -
my pra cow ni ków do pra cy przy
pro duk cji. Fir ma zaj mu je się
pro duk cja be to no wych pod łóg
dla do mów i bu dyn ków. Do
Two ich obo wiąz ków bę dzie na -
le ża ło przy go to wy wa nie ma -
łych kon struk cji me ta lo wych
(ste laż) na któ rym bę dzie po -
wsta wa ła pod ło ga. Pra ca jest
w sys te mie dzien nym od 7.00
do max 17.00. Po szu ku je my
kan dy da tów z oko lic Ve ghel/
Uden/ Hel mond. Wy ma ga my:
do świad cze nie w pra cy pro duk -
cyj nej, mo ty wa cji do pra cy, do -
brej kon dy cji fi zycz nej, po ro zu -
mie wa nie się w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim; dys -
po zy cyj no ści. Ofe ru je my: przej -
rzy sta umo wę o pra ce; pra ce
od za raz, z moż li wo ści współ -
pra cy przez dłuż szy okres cza -
su; staw ka po cząt ko wa: 9,22
eu ro, któ ra wzra sta po sta żu
pra cy; ubez pie cze nie, je śli to
ko niecz ne. Je śli je steś za in te re -
so wa ny po wyż szą ofer ta skon -
tak tuj się z na mi te le fo nicz nie:
073-711-3-717 oraz prze ślij
nam swo je CV w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim na
ad res e -ma ilo wy: po len@jo bi -
nve st ment.nl.

.

Ma larz bu dow la ny. Ho lan -
dia.  Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, pod -
sta wo we 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 ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę,
co ty go dnio we wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji)), moż li -
wość nad go dzin, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Zbro jarz/be to niarz. Ho lan -
dia. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, VCA
lub SCC, 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 So Fi.
Ofe ru je my: ho len der ska umo -
wa o pra cę, co ty go dnio we wy -
na gro dze nie (staw ka do ne go -
cja cji)), moż li wość nad go dzin,
dar mo we za kwa te ro wa nie.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt +48 864711471 lub
cv@ch -24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Ope ra tor li nii pro duk cyj nej
Ri jen. Masz wie dze z za kre su
dzia ła nia ca łe go pro ce su pro -
duk cyj ne go? Po sia dasz umie -
jęt ność pra cy w ze spo le? Po -
szu ku je my pra cow ni ków dla

wy na gro dze nia x eu ro brut to.
Licz ba go dzin: 40-46 ty go dnio -
wo. Moż li wość nad go dzin: Nie,
sta le go dzi ny pra cy. Pra ca na
zmia ny: Tak. Do da tek zmia no -
wy: Tak, w przy pad ku pra cy na
zmia ny. Pra ca na dłu gi okres
cza su, min 1 rok. Zna jo mość ję -
zy ka An giel skie go: Tak, min. B2
lub ni der landz ki. Za kwa te ro wa -
nie: wla sne / AB oost***. Trans -
port: wła sne* / AB oost. Ubez -
pie cze nie: Hol land Zorg** Po -
czą tek Pra cy: do uzgod nie nia.
Wy ma ga nia: chęć do pra cy na
sta le i dłu gi okres cza su, moż li -
wość pra cy w chłod ni, do świad -
cze nie ja ko pra cow nik pro duk cji,
do kład ność i su mien ność w pra -
cy, ofer ta dla pra cow ni ków z UE.
Za pew nia my: wy na gro dze nie
zgod ne z pra wem pra cy, do dat ki
do wy na gro dze nia (urlo po we i
wa ka cyj ne), do da tek do wy na -
gro dze nia ET, po moc w spra -
wach ad mi ni stra cyj nych w Ho -
lan dii, po moc w uzy ska niu do fi -
nan so wa nia do ubez pie cze nia,
co -ty go dnio we wy na gro dze nie,
pol ski ko or dy na tor. Pro szę o
prze sla nie CV w ję zy ku an giel -
skim lub ni der landz kim na ad -
res work.pl@abo ost.nl.

Pro duk cja wóz ków skle po -
wych Gel der mal sen. Bez zna jo -
mo sci je zy ka ob ce go. Od po wia -
da Ci pra ca w ma lej, ro dzin nej
fir mie? Lu bisz maj ster ko wać? Ta
ofer ta po win na Cię za in te re so -
wać! Je den z na szych sta łych i
naj lep szych klien tów, zaj mu ją cy
się ser wi so wa niem wóz ków
skle po wych po szu ku je pra cow -
ni ków do miej sco wo ści Gel der -
mal sen. Two im za da niem bę -

dzie ser wi so wa nie wóz ków skle -
po wych, czy li wy szu ki wa nie uste -
rek i ich na pra wa. WY MA GA NIA:
do świad cze nie na po dob nym
sta no wi sku mi le wi dzia ne, mo ty -
wa cja i chęć do pra cy, za kwa te -
ro wa nie w oko li cach miej sca
pra cy (Tiel, Gel der mal sen). *
Ofer ta jest rów nież do stęp na do
kan dy da tów miesz ka ją cych w
oko lic DEN BOSCH gdyż z tych
miej sco wo ści ofe ru je my trans -
port do pra cy. Ofe ru je my dłu go -
ter mi no we za trud nie nie oraz sta -
le go dzi ny pra cy. Pra ca od po nie -
dział ku do piąt ku od 7.00 -
15.30. Moż li wość nad go dzin w
so bo ty. Wy na gro dze nie : 9,52
eu ro. Je śli je steś za in te re so wa ny
po wyż szą ofer ta skon tak tuj się z
na mi te le fo nicz nie: 073-711-3-
717 oraz prze ślij nam swo je CV
na ad res e -ma ilo wy: po len@jo bi -
nve st ment.nl.

Pra cow nik pro duk cyj ny. Szu -
ka my pra cow ni ków w dzie dzi -
nie: pra cow ni ków pro duk cyj -
nych. Chcesz wzmoc nić je den z
na szych naj lep szych ze spo łów?
Aby uzy skać wię cej in for ma cji
pro si my o kon takt z na szym
pra cow ni kiem(Mar ta). Nu mer
te le fo nu +31(073)5997603
lub na pisz na ad res:mar ta@stu -
wa ro oij.nl.

PRA CA W SZKLAR NI (OGÓR -
KI,PO MI DO RY,PA PRY KA). PRA -
CA W HO LAN DII. Agen cja Za -
trud nie nia i Pra cy Tym cza so wej
KLA VER Sp. z o.o z cer ty fi ka tem
o nu me rze 13570 po szu ku je
dla jed ne go ze swo ich klien tów
za gra nicz nych PRA COW NI KÓW
SZKLAR NIO WYCH (PO MI DO RY,

OGÓR KI, PA PRY KA). Za trud ni -
my oso by dys po zy cyj ne do pod -
ję cia pra cy na okres mi ni mum 3
mie się cy. Ofe ru je my dla Was:
atrak cyj ne wy na gro dze nie, za -
kwa te ro wa nie, trans port do pra -
cy, od 40-45 go dzin ty go dnio wo,
ubez pie cze nie. Wy ma ga nia: mi -
le wi dzia ne do świad cze nie w
pra cy na szklar ni, du ża mo ty wa -
cja do pra cy każ de go dnia, mi le
wi dzia na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, mi le wi dzia ne po sia -
da nie BSN/SO FI. Za kres obo -
wiąz ków: wszel kie pra ce zwią -
za ne z pie lę gna cją i zbio rem po -
mi do rów, ogór ków, pa pry ki.
Oso by za in te re so wa ne w/w sta -
no wi skiem pro szo ne są o wy sy -
ła nie CV na ad res ma ilo wy po -
da ny w ogło sze niu z do pi skiem:
Pra ca na szklar ni. KLA VER –
Agen cja Za trud nie nia i Pra cy
Tym cza so wej, ul. Gmin na 131,
Czę sto cho wa, +48 570901913,
www.kla ver te am.com.

Za trud ni my hy drau li ka. Za -
trud ni my do pra cy hy drau li ków.
Pra ca na te re nie Bel gii. Wy ma -
ga nia: Wła sna dzia łal nośc go -
spo dar cza; Do świad cze nie w
pra cach przy osie dlach miesz -
ka nio wych;  Pra wo jaz dy oraz
wła sny trans port sa mo cho do -
wy; zna jo mośc ję zy ka an giel -
skie go lub ni der landz kie go.
Ofe ru je my pła cę do usta le nia,
współ pra cę dłu go fa lo wa, a tak -
że po moc w za ło że niu fir my a
tak że za kwa te ro wa nia. In for -
ma cje pod nu me rem te le fo nu:
+48 729475717.

CIE ŚLA SZA LUN KO WY. Hap -
py Wor kers EU Re cru iting jest

biu rem re kru ta cyj nym dla pol -
skich pra cow ni ków w sek to rze
bu dow la nym. Dla jed ne go z na -
szych zle ce nio daw ców pil nie po -
szu ku je my do świad czo nych cie -
śli sza lun ko wych. Wy ma ga nia:
Do świad cze nie w pra cach ja ko
cie śla sza lun ko wy (min. rok),
Udo ku men to wa ne do świad cze -
nie w tej pra cy na swo im ak tu al -
nym CV , Cer ty fi kat VCA / SCC
(wa ru nek za trud nie nia), Ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk nie miec ki, an -
giel ski lub ho len der ski (zna jo -
mość ję zy ka jest prio ry te tem),
Umie jęt ność czy ta nia ry sun ku
tech nicz ne go, Po sia da nie wła -
sne go do wo zu do pra cy. Ofe ru je -
my: 40 go dzin ty go dnio wo, Za -
trud nie nie i wy na gro dze nie na
wa run kach Ho len der skich, 450
eu ro za prze pra co wa ny ty dzień
(40h), Wa ka cyj ne i dni urlo po we
do dat ko wo, Wy na gro dze nie wy -
pła ca ne ty go dnio wo, Dar mo we
za kwa te ro wa nie, Wspar cie pod -
czas po by tu w Ho lan dii. Je steś
za in te re so wa ny? Prze ślij nam
swo je cv na in fo@hap py wor ker -
seu.nl. Wię cej o nas: www.hap -
py wor ker seu.nl.

Za trud ni my eki pę mu ra rzy.
Za trud ni my do świad czo nych
mu ra rzy do pra cy w Bel gii. (Klin -
kier, blocz ki be to no we). Wy ma -
ga my: - wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej, - po sia da nia Pra wa
do jaz dy (wła sny trans port), -
zna jo mo ści ję zy ka an giel skie -
go, ko mu ni ka tyw nie. Wię cej in -
for ma cji pod nu me rem te le fo -
nu: + 48 729 475 717.

Ope ra tor ma szyn CNC. Ho -
lan dia. Wy ma ga nia: do świad -
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W nie dzie lę 27.08.2017
ro ku w Har der wijk od był
się pik nik ro dzin ny, któ ry
był or ga ni zo wa ny przez
Sto wa rzy sze nie Ra zem
Har der wijk wraz z pol ska
dru ży ną VVOG Har der wijk.

W tur nie ju pił kar skim wzię ło
udział sześć dru żyn: VVOG Har -
der wijk, Spor to we Ze ewol de 1,
nij kerk, Te am PL, Zi na VVOG,
Spor to we Ze ewol de 2. 

By ło wie le atrak cji i kon kur -
sów dla dzie ci, któ re po pro wa dzi -
ła Pa ni Ani ma tor Klaun Ma lin ka.
By ły prze ką ski z gril la, ka wa, her -
ba ta, pysz ne cia sta, zim ne pi wo i
pol ska mu zy ka. W trak cie pik ni -

ku od by ła się lo te ria, w któ rej
moż na by ło wy lo so wać wie le na -
gród, mię dzy in ny mi: me ble do
sa lo nu, trzy prze jaz dy do Pol ski,
sześć wej śció wek na dys ko te kę,
bo ny na strzy że nie, ko lo ry za cję
wło sów, grill elek trycz ny i wie le,
wie le in nych.

Za ba wa by ła przed nia!

TEKST/FOT. ASIA

Pik nik ro dzin ny i tur niej pił kar ski
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PRACA

cji/Pra cow nik Lo gi sty ki - Ven lo.
Pra ca u jed ne go z na szych za -
ufa nych klien tów w miej sco wo -
ści Ven lo przy pro duk cji i lo gi -
sty ce. Pra ca od za raz. Za da nia:
Pra ca przy pro duk cji; Zbie ra nie
za mó wień; Pra ce lo gi stycz ne.
Ofe ru je my: Pra ca w 3 lub 5
zmia no wa; Wy na gro dze nie
9,95 eu ro; Zwrot kosz tów po -
dro ży do/z pra cy; Moż li wość
sta łe go kon trak tu; Do da tek za
prze pra co wa ne go dzi ny na
zmia nach wie czor nych i noc -
nych; Ubez pie cze nie. Wy ma ga -
nia: Wła sny do jazd; Wła sne za -
kwa te ro wa nie; Zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub ho len der -
skie go bę dzie do dat ko wym
atu tem. Za in te re so wa nych pro -
si my o wy sła nie CV na e -ma il:
ppo slusz na@fle xpo int.nl.

Mon ter kon struk cji sta lo -
wych. Ho lan dia. Wy ma ga nia:
do świad cze nie na w/w sta no wi -
sku, 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 ru je my: ho len der -
ska umo wa o pra cę, co ty go -
dnio we wy na gro dze nie (staw ka
do ne go cja cji), moż li wość nad -
go dzin, dar mo we za kwa te ro wa -
nie. Oso by za in te re so wa ne pro -
si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Za trud ni my ope ra to ra za mia -
tar ki dro go wej. Po szu ku je my
ope ra to ra za mia tar ki dro go wej.
Pra ca po moc ni cze przy bu do wie
dróg na te re nie Bel gi. Pra ce w
oko li cach Lim bur gi/ An twer pii.
Wy ma ga my: wła snej dzia łal no -

ści go spo dar czej (po ma ga my
za ło żyć). Do świad cze nia w w/w
pra cy; upraw nień; Pra wa jaz dy
kat. C/CE; Kar ta kie row cy (95co -
de) jest plu sem; Wła sne go
trans por tu, odzie ży ro bo czej.
Ofe ru je my: Pra cę od za raz; Dłu -
go fa lo wą współ pra cę; Min. 40
godz./tyg.; Pła cę do uzgod nie -
nia; Kon takt: +48 729 475 717.

Pra cow nik fi zycz ny. Szu ka -
my pra cow ni ków w dzie dzi nie:
pra cow ni ków fi zycz nych (za ła -
du nek i roz ła du nek kon te ne -
rów). Chcesz wzmoc nić je den z
na szych naj lep szych ze spo łów?
Aby uzy skać wię cej in for ma cji
pro si my o kon takt z na szym
pra cow ni kiem(Mar ta). Nu mer
te le fo nu +31(073)5997603
lub na pisz na ad res:mar ta@stu -
wa ro oij.nl.

KO WAL. Hap py Wor kers EU
Re cru iting jest biu rem re kru ta -
cyj nym dla pol skich pra cow ni -
ków w sek to rze bu dow la nym i
tech nicz nym. Dla jed ne go z na -
szych zle ce nio daw ców po szu -
ku je my do świad czo nych ko wa -
li. Wy ma ga nia: Do świad cze nie
w pra cy ja ko ko wal, udo ku men -
to wa ne do świad cze nie w tej
pra cy na swo im cv, Zna jo mość
ję zy ka nie miec kie go lub an giel -
skie go, mi le wi dzia ny wła sny
sa mo chód. Ofe ru je my: Atrak -
cyj ne wy na gro dze nie, Za trud -
nie nie i wy na gro dze nie na wa -
run kach Ho len der skich, Wy na -
gro dze nie wy pła ca ne ty go dnio -
wo. Je steś za in te re so wa ny?
Prze ślij nam swo je cv na in -
fo@hap py wor ker seu.nl. Wię cej
o nas: www.hap py wor ker seu.nl.

Za trud ni my eki py de ka rzy.
Za trud ni my spa wa czy
Mig/Mag/Tig . Do spa wa nia
kon struk cji sta lo wych. Pra ca na
wy so ko ściach. Pra ca na te re nie
Bel gi. Wy ma ga my: pro wa dze -
nia dzia łal no ści go spo dar czej,
do świad cze nia w pro wa dze niu
ww prac mi ni mum 3 la ta,
umie jęt no ści czy ta nia pla nów,
zna jo mo ści j. An giel skie go
bądź ni der landz kie go ko mu ni -
ka tyw nie, Pra wo jaz dy kat.B,
wła sny sa mo chód. Ofe ru je my
pła cę do uzgod nie nia, współ -
pra cę dłu go fa lo wa a tak że po -
moc w za ło że niu fir my a tak że
za kwa te ro wa nia. In for ma cje
pod nu me rem te le fo nu: +48
729475717.

Pra ca w prze my śle mię snym.
Po szu ku je my do świad czo nych
rzeź ni ków - roz biór, wy kra wa nie,
try bo wa nie szcze gól nie cie lę ci -
na i wo ło wi na, Apel do orn lub Til -
burg. Szu ka my od po wie dzial -
nych, rze tel nych oraz chęt nych
pod ję cia dłuż szej współ pra cy
pra cow ni ków. Try bo wa nie róż -
nych ele men tów, za dy, ło pat ki,
ca łe ćwiart ki !!!  Naj chęt niej z do -
świad cze niem w pra cy w Ho lan -
dii lub Niem czech. Wy ma ga nia:
Min. 3 let nie do świad cze nie na
po dob nym sta no wi sku w fir mie,
Do świad cze nie ja ko rzeź nik na
wo ło wi nie, Go to wość do wy jaz -
du od za raz na dłuż szy okres
cza su ( min. pół ro ku ), Przy jem -
ne śro do wi sko pra cy. Ofe ru je my:
Atrak cyj ne wy na gro dze nie w za -
leż no ści od umie jęt no ści kan dy -
da ta, Za kwa te ro wa nie, Ubez pie -
cze nie zdro wot ne w Ho lan dii,

na sze go klien ta miesz czą ce go
się w Ri jen, któ ry zaj mu je się
pro duk cja oraz dys try bu cja eks -
pre sów do na po jów ga zo wa -
nych oraz ich wy po sa że niem na
sta no wi sko: ope ra tor li nii pro -
duk cyj nej. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku, pod sta wo wa wie dza z
za kre su ob słu gi kom pu te ra, po -
ro zu mie wa nie się w ję zy ku an -
giel skim, umie jęt ność pra cy w
ze spo le, ela stycz ność, do kład -
ność. Je śli uwa żasz, ze ta pra ca
jest dla Cie bie cze ka my na Two -
je cv w ję zy ku an giel skim bądź
ho len der skim na ad res e -ma -
ilo wy: po len@jo bi nve st ment.nl.
Mo żesz rów nież skon tak to wać
się z na mi te le fo nicz nie, je śli
masz py ta nia: 073-711-3-717.

Za trud ni my eki py de ka rzy.
Za trud ni my eki py de kar skie.
Pra ca na te re nie Bel gii. Pra ca
przy mon ta żu bla cho da chów ki,
kon struk cji hal sta lo wych z pły -
ty obor nic kiej. Pra ce przy no -
wych bu dyn kach oraz re no wa -
cja bu dyn ków już ist nie ją cych.
Wy ma ga my: po sia da nia wła -
snej dzia łal no ści go spo dar czej
(W Pol sce bądź w Bel gii) oraz
aby cho ciaż jed na oso ba w eki -
pie zna ła ko mu ni ka tyw nie ję -

zyk fla mandz ki lub an giel ski
oraz po sia da nia pra wa do jaz -
dy, sa mo cho du. Ofe ru je my
współ pra cę dłu go fa lo wa a tak -
że po moc w za ło że niu fir my a
tak że za kwa te ro wa nia. Oso by
za in te re so wa ne pro si my o kon -
takt te le fo nicz ny pod nu me -
rem: + 48729475717.

Cie śla sza lun ko wy. Ho lan dia.
Ho len der ska fir ma po szu ku je
do świad czo nych cie śli sza lun ko -
wych. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, ko mu -
ni ka tyw ny ję zyk ob cy, au to (1 na
gru pę), VCA lub SCC018, mi le
wi dzia ne So Fi. Ofe ru je my: ho -
len der ska umo wa o pra cę, co ty -
go dnio we wy na gro dze nie (staw -
ka do ne go cja cji), dar mo we za -
kwa te ro wa nie, peł ne ubez pie -
cze nie. Oso by za in te re so wa ne
pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -24.com,
www.cra fthun t24.com.

Ope ra tor wóz ka wi dło we go
bocz ne go – Ede. Opis pra cy: Pra -
ca ja ko ope ra tor wóz ka wi dlo we
bocz ne go, pra ca na ma ga zy nie.
Pra ca z ze sta wem słu chaw ko -
wym, 3 zmia ny, bar dzo dłu gi
okres cza su. z te go po wo du mi le
wi dzia ne z wła snym za kwa te ro -

wa niem.  Licz ba miej sce pra cy:
1 sta no wisk pra cy. Miej sce pra -
cy: Ede. Licz ba go dzin: 40-50 ty -
go dnio wo. Staw ka: x eu ro brut to.
Moż li wość nad go dzin: Tak. Do -
da tek zmia no wy: Tak. Pra ca na
dłu gi okres cza su (1 rok min.).
Zna jo mość ję zy ka An giel skie go:
Tak, B1. Za kwa te ro wa nie: Wła -
sne. Trans port: Wła sne. Po czą -
tek Pra cy: 2017. Wy ma ga nia:
umie jęt ność jaz dy wóz kiem wi -
dło wym bocz nym (upra wie nia
EU lub NL), do świad cze nie w
pra cy, brak ka ral no ści, zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, si ła fi -
zycz na, ofer ta dla pra cow ni ków
z UE. Za pew nia my: wy na gro dze -
nie zgod ne z pra wem pra cy, do -
dat ki do wy na gro dze nia (urlo po -
we i wa ka cyj ne), do da tek do wy -
na gro dze nia ET, trans port do
pra cy bez płat ny, po moc w spra -
wach ad mi ni stra cyj nych w Ho -
lan dii, po moc w uzy ska niu do fi -
nan so wa nia do ubez pie cze nia,
co -ty go dnio we wy na gro dze nie,
atrak cyj na i sta ła pra ce w pro -
duk cji i rol nic twie, pol ski ko or dy -
na tor. Je steś za in te re so wa ny/a?
Pro szę o prze sla nie CV na ad res
work.pl@abo ost.nl.

Pra cow nik Pro duk cji/Pra -
cow nik Lo gi sty ki - Ven lo. Pra ca
od za raz - Pra cow nik Pro duk -

Reklama

Reklama
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OGŁOSZENIA DROBNEPRACA

Trans port – ofe ru ję: BU SY
POL SKA - HO LAN DIA BEZ
PRZE SIA DEK TA NIO SZYB KO
BEZ PIECZ NIE +48 601
380  539. PRZE JAZ DY BEZ
PRZE SIA DEK. DO HO LAN DII -
PO NIE DZIA ŁEK I CZWAR TEK.
DO POL SKI - WTO REK I PIĄ -
TEK. CON NECT - LI CEN CJO NO -
WA NE PRZE WO ZY BU SEM
POL SKA – HO LAN DIA. Tel.
+48 601380539, www.prze -
wo zy con nect.pl. Ofe ru je my
prze wo zy kom for to wy mi bu sa -
mi 9 oso bo wy mi na tra sie Pol -
ska - Ho lan dia. Nie wąt pli wą
za le tą po dró ży jest sto sun ko -
wo krót ki czas prze jaz du, OD -
BIÓR i DO WÓZ pa sa że rów pod
wska za ny ad res od DRZWI do
DRZWI. Tra sy prze jaz du pla no -
wa ne tak, aby mak sy mal nie
skró cić czas po dró ży. Dla sta -
łych klien tów i grup zor ga ni zo -
wa nych ko rzyst ne ra ba ty!
www.prze wo zy con nect.pl, tel.
+48 601 380 539.

Na uka: Je zyk ho len der ski
AM STER DAM. Na uczy ciel ka
je zy kow pol skie go i ho len -
der skie go z kil ku na sto let nim
do swiad cze niem udzie la pry -
wat nych lek cji ho len der skie -
go in dy wi du al nie i w ma lych
gru pach (w Am ster da mie,

bli sko cen trum) na wszyst -
kich po zio mach, row niez w
ra mach przy go to wan do eg -
za mi now NT2. Szcze go lo we
in for ma cje pod nu me rem
0655775148.

Trans port – ofe ru ję: Ta xi Ho -
lan dia, Niem cy, Bel gia. Tel.
+31687323783. Szu ka cie
pań stwo trans por tu na te re nie
Ho lan dii, Nie miec, Bel gii? Do -
brze tra fi li ście. Ofe ru je bez -
piecz ny trans port z ad re su pod
ad res w roz sąd nej ce nie. Prze -
wóz mak sy mal nie dla 4 osób
kom for to wym sa mo cho dem
w mi łej at mos fe rze. Pro wa dzę
ob słu gę lot nisk Ein dho ven,
We eze, Do rt mud. Ofe ru je do -
jaz dy do urzę dów, le ka rzy, na
dys ko te ki -Lu na, Shuf fle,Gel -
dern i in ne. Usłu ga tak że do ty -
czy za ku pów (rów nież w go dzi -
nach noc nych i week en dy),
tak że po moc w ma łych prze -
pro wadz kach, oraz wszel kie in -
ne we dług po trze by klien ta.
Ce ny do ne go cja cji, dla sta łych
klien tów du że ra ba ty. Lo ka li za -
cja Cu ijk ko ło Nij me gen. Po -
staw na spraw dzo nych, za osz -
czę dzisz pie nią dze i ner wy. Po -
zdra wiam. Te le fon: Dzwoń każ -
de go dnia o każ dej po rze
+31687323783.

Pol sko ję zycz nych pra cow ni ków
w biu rze w Ho lan dii. Oso by za in -
te re so wa ne po wyż szą ofer tą za -
pra sza my do apli ko wa nia przez
prze sła nie CV na pra ca@biz z -
temp.nl wpi su jąc w ty tu le ‘’Wo lo -
wi na’ lub pod nu me rem te le fo -
nu +31614731834.

Za trud ni my po moc ni ków
ogól no bu dow la nych. Po szu ku -
je my po moc ni ków ogól no bu -
dow la nych (4oso by) przy bu do -
wie do mów jed no ro dzin nych.
Pra ca na te re nie Bel gi, oko li ce
Bruk se li. Wy ma ga my: pro wa -
dze nia wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej (A1); do świad cze nia
ww pra cach bu dow la nych; do -
brej spraw no ści fi zycz nej, mo ty -
wa cji oraz umie jęt no ści wspól -
ne go dzia ła nia w gru pie; wła -
sne go trans por tu oraz miesz ka -
nia; zna jo mo ści j. an giel skie go;
Gwa ran tu je my: Pra cę od za raz;
umo wę o pra cę; moż li wość
współ pra cy dłu go fa lo wej; nie -
zbęd ne na rzę dzia pra cy; Te le -
fon: +48729475717.

Hy drau lik. Ho lan dia. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, ko mu ni ka tyw na
zna jo mość ję zy ka ob ce go,  au -
to (1 na gru pę), VCA/SCC oraz
So Fi mi le wi dzia ne. Ofe ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę,
co ty go dnio we wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji), dar mo -
we za kwa te ro wa nie. Oso by za -
in te re so wa ne pro si my o kon -
takt +48 864711471 lub
cv@ch -24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Pra ca w To bro co Ma chi nes
Oister wijk. Po sia dasz wie dze z
za kre su me cha ni ki, pneu ma ty -
ki, bądź hy drau li ki? Masz do -
świad cze nie w mon ta żu ele -
men tów i pod ze spo łów me cha -
nicz nych? Chcesz pra co wać w
sta le roz wi ja ją cej się fir mie na
ryn kach mię dzy na ro do wych?
Je śli tak, to szu ka my wła śnie

Cie bie! Fir ma To bro co Ma chi -
nes, któ ra pro jek tu je oraz pro -
du ku je naj wyż szej ja ko ści wie lo -
funk cyj ne ko par ki -ła do war ki
mar ki Giant/Ku bo ta po szu ku je
na sta no wi sko: mon ter. WY MA -
GA NIA: do świad cze nie na po -
dob nym sta no wi sku, umie jęt -
ność czy ta nia ry sun ku tech nicz -
ne go; wie dza za za kre su: me -
cha ni ki, pneu ma ty ki, hy drau li ki,
elek try ki; po ro zu mie wa nie się w
ję zy ku ho len der skim, bądź an -
giel skim, po sia da nie pry wat ne -
go trans port. OFE RU JE MY: przej -
rzy sta umo wa opar ta o ho len -
der skie wa run ki pra cy, sta le za -
trud nie nie - moż li wość przej ścia
na kon trakt bez po śred nio do fir -
my, atrak cyj ne wy na gro dze nie:
oko ło 2000 – 2200 eu ro mie -
sięcz nie. Czy roz po zna jesz sie -
bie w po wyż szym pro fi lu? Prze -
ślij swo je cv w ję zy ku an giel -
skim bądź ho len der skim na ad -
res e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl oraz skon tak tuj się z
na mi te le fo nicz nie, je śli masz
py ta nia: 073-711-3-717.

Za trud ni my eki pę ro bot ni -
ków bu dow la nych. Po szu ku je -
my eki pę 4 ro bot ni ków bu dow -
la nych do prac dro go wych na
osie dlu miesz ka nio wym. Pra ca
na te re nie Bel gii w miej sco wo -
ści Lie ge. Wy ma ga nia: Wła sna
dzia łal ność go spo dar cza A1;
du ża spraw ność fi zycz na; go to -
wość wy jaz du do prac dłu go -
okre so wych; wła sny trans port,
miesz ka nie (mo że my po móc w
zna le zie niu); Za pew nia my:
współ pra cę dłu go fa lo wa; pła cę
do uzgod nie nia; Te le fon: +48
729475717.

Za trud ni my po moc ni ków bu -
dow la nych. Po szu ku je my po -
moc ni ków bu dow la nych do pra -
cy w Bel gi. Oko li ce mia sta Lie -
ge. Wy ma ga my: do świad cze -
nia w pra cach ogól no bu dow la -
nych ( mi le wi dzia ne do świad -
cze nie w pra cach dro go wo/bru -
kar skich), Zna jo mo ści j. an giel -
skie go ko mu ni ka tyw nie, dzia -

łal no ści go spo dar czej (A1 lub
pol ska dzia łal ność); Ofe ru je my
pła cę do uzgod nie nia, współ -
pra cę dłu go fa lo wa a tak że po -
moc w za ło że niu fir my a tak że
za kwa te ro wa nia. In for ma cje
pod nu me rem te le fo nu: +48
729475717.

Kie row ca Re ach truck Ooster -
ho ut ko lo Nij me gen. Szu kasz
pra cy lo gi stycz nej ja ko kie row ca
do prze wo zu ła dun ków? Po sia -
dasz waż ny cer ty fi kat na wó zek
wi dło wy ty pu Re ach truck i masz
du że do świad cze nie? Fir ma Fle -
xpo int cze ka na Cie bie! Dla na -
sze go klien ta w miej sco wo ści
Ooster ho ut ko ło Nij me gen szu -
ka my do świad czo ne go kie row cy
wóz ka wi dło we go. Za da nia:
Prze wóz ła dun ków wóz kiem wi -
dło wym ty pu Re ach truck (Re -
ach truck pra cu je na wy so ko ści:
10-12 me trów). Wy ma ga nia:
Do świad cze nie w pra cy ja ko kie -
row ca Re ach truck; Po sia da nie
waż ne go cer ty fi ka tu Re ach -
truck; Go to wość do pra cy w try -
bie zmia no wym (pra ca w 2 lub 3
zmia no wa). Pro ces se lek cji obej -
mu je test, gdzie swo je umie jęt -
no ści bę dą te sto wa ne na re ach -
truc ka, a na stęp nie przez pól
dnia spo tka nie w miej scu pra cy.
Pra ca jest na dłu gi okres cza su.
Je steś za in te re so wa ny lub masz
wię cej py tań: wy ślij CV (w J.Ang.)
na e -ma il: ppo slusz na@fle xpo -
int.nl lub za dzwoń pod nr.tel.
+31(0)88 666 07 69.

Spa wacz. Ho lan dia. Wy ma -
ga nia: do świad cze nie na w/w
sta no wi sku, 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 ru je my:
ho len der ska umo wa o pra cę,
co ty go dnio we wy na gro dze nie
(staw ka do ne go cja cji), moż li -
wość nad go dzin, dar mo we za -
kwa te ro wa nie. Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o kon takt +48
864711471 lub cv@ch -
-24.com, www.cra fthun -
t24.com.

Pra ca pro duk cyj na Ro to Art
TIL BURG. Je steś czło wie kiem
zmo ty wo wa nym oraz rze tel nie
wy ko nu ją cym po wie rzo ne Ci
obo wiąz ki? Ma my dla Cie bie
cie ka wa ofer tę! Je den z na szych
naj lep szych i sta łych klien tów,
któ ry zaj mu je się pro duk cja nie -
stan dar do wych wy ro bów z two -
rzyw sztucz nych po szu ku je pra -
cow ni ka na sta no wi sko: ope ra -
tor ma szyn pro duk cyj nych. Fir -
ma znaj du je się w Til bur gu. Do
Two ich obo wiąz ków bę dzie na -
le ża ła ob słu ga oraz kon tro la
ma szyn pro duk cyj nych, spraw -
dza nie ja ko ści pro duk tów oraz
ety kie to wa nie. WY MA GA NIA:
do świad cze nie na po dob nym
sta no wi sku (w pra cy pro duk cyj -
nej), po ro zu mie wa nie się ję zy ku
an giel skim bądź ho len der skim,
za kwa te ro wa nie w oko li cy miej -
sca pra cy mi le wi dzia ne, wła sny
trans port. OFE RU JE MY: przej rzy -
sta umo wa opar ta o ho len der -
skie wa run ki pra cy, dłu go ter mi -
no we za trud nie nie, jed no zmia -
no wy sys tem pra cy – dzien ny,
40 go dzin ty go dnio wo, ubez pie -
cza nie, je śli to ko niecz ne. Je śli
je steś za in te re so wa ny po wyż -
szą ofer tą prze ślij nam swo je cv
na ad res e -ma ilo wy:po len@jo bi -
nve st ment.nl bądź skon tak tuj
się z na mi te le fo nicz nie: 073-
711-3-717.

Reklama
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Wi tam,
Przy zna no mi za si łek na 3

mie sią ce. Ile cza su cze ka się
na pie nią dze z UWV po wy sła -
niu for mu la rza o do cho dach? I
jesz cze jed no: zro bi łem trans -
fer do Pol ski. Czy te for mu la rze
bę dą przy cho dzi ły na wska za -
ny ad res w Pol sce, a jak nie, to
co zro bić?

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:

UWV wy pła ca pie nią dze do 10
dni ro bo czych po otrzy ma niu for mu -
la rza. Po zgło sze niu trans fe ru dru ki
po win ni wy sy łać na pol ski ad res.

l  l  l

Wi tam!
Pro szę o udzie le nie mi in for ma cji

na te mat za sił ku ma cie rzyń skie go
otrzy my wa ne go w Ho lan dii. Mo ja
żo na nie pra cu je od 15.10.2015

ro ku i nie po bie ra za sił ku z UVW, po -
nie waż jej się nie na le ży. Zgło si łem
żo nę do za sił ku ma cie rzyń skie go w
UVW dnia 15.05.2016 ro ku i oka -
zu je się, że żo nie on nie przy słu gu -
je. Pro szę o od po wiedź czy rze czy -
wi ście tak jest.

Po zdra wiam

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

Od po wiedź:
Tak, je śli Pa na żo na przez dłu -

gi czas nie mia ła od pro wa dza -
nych skła dek so cjal nych, to de -
cy zja o za sił ku ma cie rzyń skim
mo że być od mow na.

l  l  l

Wi tam,
Je stem w 10 ty go dniu cią ży i

ak tu al nie je stem na za sił ku dla
bez ro bot nych, bo pra co daw ca
nie prze dłu żył mi kon trak tu ze
wzglę du na to, iż po win nam do -
stać fa zę B. Umo wę mia łam do 3
lip ca, a de cy zję o za sił ku mia łam
już ty dzień wcze śniej. O cią ży do -
wie dzia łam się do pie ro 26 czerw -
ca, czy li już po otrzy ma niu za sił ku
dla bez ro bot nych. Do le gli wo ści
zwią za ne z cią żą unie moż li wia ją
mi szu ka nie pra cy. Co po win nam
zro bić w ta kiej sy tu acji?

Pro szę o po moc

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

Od po wiedź:

Więk szość le ka rzy uwa ża, że
cią ża to nie cho ro ba, a Pa ni do le -

gli wo ści są nor mal ne na tym eta -
pie cią ży. Ra dzi my sta rać się o
za si łek dla bez ro bot nych. Z za sił -
kiem cho ro bo wym moż na spró -
bo wać, jed nak mo że być trud no.

l  l  l

Wi tam ser decz nie,
Mam py ta nie od no śnie po mo -

cy dla sa mot nej mat ki z dwój ką
dzie ci.  W tej chwi li nie pra cu ję,
gdyż by łam na za sił ku cho ro bo -
wym, a po tem ma cie rzyń skim,
któ ry skoń czył się 01.04.2016 ro -
ku.  Do tej po ry utrzy my wał nas oj -
ciec mo jej sze ścio mie sięcz nej
cór ki. Od lip ca za miesz ka ła z na -
mi jesz cze mo ja cór ka, któ ra prze -
by wa ła w Pol sce. Mo ja sy tu acja
jest bar dzo zła, gdyż prak tycz nie
mój zwią zek się roz padł.  Wy naj -
mu je my miesz ka nie, ma my wszel -
kie do pła ty (oczy wi ście do pła ty są
na mo je na zwi sko, ale po da ny do
do cho dów jest tak że part ner). Co
w ta kiej sy tu acji mo gę zro bić? Do -
dam, że part ner się wy pro wa dził i
zo sta łam sa ma z dzieć mi.  Pro szę
o po moc. Czy mo gę na dal prze by -
wać na miej scu za mel do wa nia?
Czy w ta kiej sy tu acji mo gę sta rać
się o za si łek so cjal ny? Do dam, że
w Pol sce nie mam żad nych wa -
run ków do ży cia, je stem bez do -

mu. Bar dzo pro szę o po moc.
Z gó ry dzię ku ję.

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

Od po wiedź:

Mu si Pa ni jak naj szyb ciej zgło -
sić, że zo sta ła Pa ni sa mot ną mat -
ką i wy mel do wać part ne ra.

l  l  l

Wi tam,
Mam py ta nie. Miesz kam w

Niem czech z ro dzi ną. Mo ja żo na nie
pra cu je, tyl ko wy cho wu je sy na, któ -
ry ma już 13 mie się cy. Skoń czy ło się
El tern geld, zo sta ło tyl ko Kin der geld.
Czy przy słu gu je jej jesz cze ja kiś za si -
łek? Cze kam na od po wiedź.

Z po wa ża niem

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

Od po wiedź:

Je śli miesz ka ją Pań stwo w
lan dzie Bay ern, to przy słu gi wał -
by Pań stwu tzw. Bay eri sches
Be treu ungs geld. Ewen tu al nie
mo gą Pań stwo zło żyć wnio sek
o do da tek do za sił ku ro dzin ne -
go – Kin de rzu schlag.
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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

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

l  l  l

Reklama
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Przy cho dzi ba ba do fry zje ra z 3
wło sa mi na gło wie, i mó wi:

- Pro szę zro bić mi war kocz.
- Do brze - od po wia da fry zjer.
Po chwi li 1 z wło sów urwał się.

Ba ba mó wi:
- Trud no, pro szę zro bić z dwóch.
2 włos rów nież się urwał.
- To pro szę mi zro bić ja kie goś

ko ka.
- Spró bu je, oj... nie ste ty ostat ni

włos też wy padł.
- Trud no - mó wi ba ba - pój dę w

roz pusz czo nych...

W Są dzie:
- Ile po zwa na ma lat?
- Chwi lecz kę, Wy so ki Sa dzie

mu szę po li czyć: kie dy wy cho dzi -
łam za nie go za mąż mia łam 20
lat, on miał 40. To te raz, je śli on
ma 70, a ja je stem o po ło wę
młod sza, to mam 35?

Przy cho dzi ba ba do le ka rza, le -
karz jej ka że od dać mocz do ana -
li zy.

- Gdzie mam go od dać?
- Do sło ika - stoi na sza fie.
Le karz wy cho dzi z po ko ju, wra -

ca za 5 mi nut i wi dzi ca ły po kój za -
si ka ny

- Co pa ni na ro bi ła?
- A my śli pan, że to tak ła two

na si kać do sło ika sto ją ce go na
sza fie?

W prze dzia le w po cią gu sie dzą
na prze ciw ko sie bie ma ma z syn -
kiem Ja siem i ja kiś fa cet.

Ja sio wy ko nu je te sa me ru chy
co fa cet na prze ciw ko. Fa cet po
pew nym cza sie nie wy trzy mał i
mó wi do mat ki dziec ka:

- Czy mo że pa ni coś po wie dzieć
syn ko wi, aby mnie nie prze drzeź -
niał?

- Ja siu, nie za cho wuj się jak głu -
pek!

Przy cho dzi mu rarz do le ka rza i
skar ży się na strasz ne za twar dze -
nie. Le karz ka że mu po ło żyć się
na le żan ce, oglą da mu ty łek, po
czym bie rze de skę i z ca łej si ły
ude rza go w po ślad ki. Mu rarz od
ra zu po biegł do to a le ty i się za ła -
twił. Po chwi li wró cił do ga bi ne tu i
dzię ku je le ka rzo wi:

- Dzię ku ję bar dzo. Dwa ty go -
dnie ni mo głem się za ła twić a jed -
na wi zy ta u pa na i czu ję się świet -
nie! Ma pan dla mnie ja kieś za le -
ce nia, jak uni kać te go pro ble mu?

- Tak, pro szę nie pod cie rać się
wor ka mi po ce men cie.

Po wpro wa dze niu się do te ścio -
wej zięć za rzą dza:

- Co dzien nie śnia da nie do łóż -
ka!

Te ścio wa:
- Chy ba zwa rio wa łeś!
Żo na:
- Ależ ma mo, on tu miesz ka, on

tu rzą dzi!
Zięć:
- Co dzien nie wy czysz czo ne bu -

ty!
Te ścio wa:
- Chy ba zwa rio wa łeś!
Żo na:
- Ależ ma mo, on tu miesz ka, on

tu rzą dzi!
Zięć:
- Raz śpię z żo ną, a raz z te ścio -

wą!
Żo na:
- Chy ba zwa rio wa łeś!
Te ścio wa:
- On tu miesz ka, on tu rzą dzi!!!

Ja sio wra ca ze szko ły z po krwa -
wio nym no sem.

- Co ci się sta ło? - py ta ma ma.
- To przez te go ma gi ka z cyr ku,

któ ry pod czas przed sta wie nia wy -
cią gnął mi z no sa zło tą mo ne tę!

- I zo sta wił cię w ta kim sta nie?
- On nie! Po przed sta wie niu moi

ko le dzy szu ka li na stęp nych mo -
net!

Pi ja ny, idąc ko ło cmen ta rza,
wpadł do świe żo wy ko pa ne go
gro bu. Kie dy otrzeź wiał, za czął
gło śno na rze kać:

- Zim no mi, zim no mi...
Usły szał to Wi cek, spo koj nie

wra ca ją cy do do mu po pra cy. Idąc
obo jęt nie da lej od po wie dział:

- Do brze ci tak. Po coś się roz ko -
pał?

Głów ny Urząd Ceł po sta no wił
prze pro wa dzić an kie tę wśród cel -
ni ków na te mat ła pów kar stwa.
Jed no z py tań za da wa nych przez
ko mi sję brzmia ło: "Ile cza su po -
trze bu jesz aby za ła pów ki ku pić
BMW?"

Cel nik na pol sko -nie miec kiej
gra ni cy od po wia da:

- Dwa, trzy mie sią ce.
Cel nik na pol sko -cze skiej gra ni -

cy:
- No, z pół ro ku.
Cel nik ze "ścia ny wschod niej"

po dłuż szym za sta no wie niu:
- Dwa, trzy la ta.
Ko mi sja za dzi wio na:
- Tak dłu go?
Cel nik ze "ścia ny wschod niej":
- Chło pa ki, nie prze sa dzaj cie,

BMW to w koń cu du ża fir ma...

- Ko cha nie, wy czy ści łaś mi
płaszcz?

- Ta ak
- A gar ni tur?
- Ta ak
- A bu ty?
- Co oooo, to one też ma ja kie -

sze nie?

Przy cho dzi ba ba do le ka rza. Na
jed nej rę ce ma 50 dę tek i na dru -
giej ma 50 dę tek. Le karz się py ta:

- Co pa ni do le ga?
- Stu dent ka!

Szkot za trzy mu je tak sów kę i
py ta:

- Ile kosz tu je prze jazd na dwo -
rzec?

- 2 szy lin gi.
Tak sów ka je dzie da lej, a Szkot

bie gnie za nią przez kil ka set me -
trów i zno wu ją za trzy mu je. Za dy -
sza ny py ta:

- A te raz?
- Te raz 4 szy lin gi.
- Jesz cze dro żej? Dla cze go?
- Bo dwo rzec jest w prze ciw nym

kie run ku...

Na uczy ciel po le cił uczniom na -
pi sać zda nie ze sło wem "cu kier".

Ma ły Ja sio na pi sał:
"Pi ję her ba tę z cy try ną".
- A gdzie cu kier! - py ta na uczy ciel.
- Roz pu ścił się...

Ta ta pro si Ja sia:
- Ja siu po ma luj okna
Ja siu przy cho dzi po go dzi nie i

py ta:
- Ta to, a ra my też?.

Puk, puk.
- Kto tam?
- Lot ny pa trol ka te che tycz ny do

wal ki z ate izmem!
- Nie wie rzę!
- My wła śnie w tej spra wie...

W szko le: 
- Hej, ty tam, pod oknem - kie dy

był pierw szy roz biór pol ski? - py ta
na uczy ciel.

- Nie wiem. 
- A w któ rym ro ku by ła bi twa

pod Grun wal dem? 
- Nie pa mię tam 
- To co ty wła ści wie wiesz? Jak

chcesz zdać ma tu rę? 
- Ale ja tu tyl ko ka lo ry fer na pra -

wiam.

Po nie dzia łek, siód ma ra no. W
tram wa ju ścisk. Na gle wśród stło -
czo nych lu dzi ktoś wo ła:

- Czy jest tu le karz?!
- Je stem! -krzy czy pa sa żer z da -

le ka i przy ci ska się przez tłum.
Gdy le karz do cho dzi do wo ła ją ce -
go, ten py ta:

- Cho ro ba gar dła na 6 li ter?

Fa cet wy je chał na dwa ty go -
dnie w gó ry. Swo je go ko ta zo sta -
wił pod opie kę bra tu. Fa cet dzwo -
ni po ty go dniu i py ta się

- No jak tam mój kot???
- No wiesz... twój kot zdechł
- Sta ry mu sia łeś wa lić tak pro sto

z mo stu??? Mógł byś po wie dzieć, że
kot sie dzi na da chu i nie chce zejść.
Za dzwo nił bym za dwa dni po wie -
dział byś, że kot spadł z da chu i jest
pod opie ką we te ry na rzu. Za dzwo -
nił bym za ko lej ne dwa dni i po wie -
dział byś, że nie ste ty po cięż kich sta -
ra niach le ka rzy we te ry na rii nie ste ty
kot zdechł. No ale trud no. Po wiedz
mo że le piej co u ma mu si...

- No wi dzisz ma mu sia sie dzi na
da chu i nie chce zejść...
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go - uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -

na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie

prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie

aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -

ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy

Ze spół Ka me ral ny "Mi nia tur ki", z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -

jach Eu ro py, gru pę te atral ną "Świt", te atr jed ne go ak to ra, prze wo -

dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -

ty ka ła się z uzna niem -  jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża

Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość

na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -

mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Pełnia natury
/czy li spis z na tu ry/

Są dy bez stron ne
me cha ni zmy obron ne

pra wo do ra cji
wier ność dla de mo kra cji

sub tel ność w kwiet nej zie le ni
po go da du cha w po rę je sie ni

ra dość opłat ka
życz li wość wi gi lii

gwiezd ne nie bo któ re Bóg nam przy chy lił
to peł nia ży cia w tru dzie

w bied nej mi ło ści
Mo ja Mi ła

któ ra w wio sen nej ra do ści
u nas się za do mo wi ła…

P.S. To tak że
Na sze Pięk no Ra ju

w bier nym umę czo nym kra ju
w im pul sie

w ży wym sło wie
w Pie śni

w ro dzin nym oby cza ju
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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