
Okres do peł nie nia obo -
wiąz ku po dat ko we go, ja -
kim jest roz li cze nie się z
urzę dem skar bo wym za
do cho dy osią gnię te w
ubie głym ro ku, w peł ni.
Do roz li cze nia war to jed -
nak przy go to wać się du -
żo, du żo wcze śniej.

Ja kich do ku men tów po -
trze bu ję, aby się roz li czyć?

Aby się roz li czyć po trzeb ne są
na stę pu ją ce do ku men ty:

- wszyst kie otrzy ma ne kar ty
po dat ko we (Lohn steu er be sche -
ini gung) za da ny rok,            

- za świad cze nie EU/EWR po -
twier dzo ne przez pol ski Urząd
Skar bo wy,

- akt mał żeń stwa na dru ku eu -
ro pej skim (przy roz li cze niu
wspól nym),

- akt uro dze nia dziec ka na
dru ku eu ro pej skim (przy
uwzględ nie niu dziec ka),

- dwu ję zycz ne za świad cze nie
o skład kach od pro wa dzo nych do

ZUS -u (dla osób od de le go wa -
nych z Pol ski do pra cy w Niem -
czech),

- Le istung sna chwe is (je śli po -
bie ra ny był za si łek dla bez ro bot -
nych).

Dla osób pro wa dzą cych po -
dwój ne go spo dar stwo do mo we
po trzeb ne są do dat ko wo:

- po twier dze nia opłat czyn szu
za miesz ka nie w Niem czech,

- ra chun ki za pa li wo.

Roz li cze nie in dy wi du al ne
vs. roz li cze nie wspól ne

Nie ule ga wąt pli wo ści, że (je -
śli tyl ko ist nie je ta ka moż li wość)
roz li cze nie wspól ne z mał żon -
kiem jest z re gu ły ko rzyst niej szą
opcją, bio rąc pod uwa gę wy so -
kość zwro tu po dat ku, ja ki moż -
na otrzy mać z nie miec kie go
urzę du skar bo we go.

Fi nan zamt ak cep tu je roz li -
cze nia wspól ne na wet wte dy,
je śli w da nym ro ku po dat ko -
wym mał żeń stwo trwa le d wie
1 dzień. 
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Dla te go w przy pad ku osób,
któ re za war ły zwią zek mał żeń -
ski do pie ro 31.12.2016 ro ku,
już ist nie je moż li wość wspól ne -
go roz li cze nia ich do cho dów za
rok 2016.

Jest to nie wąt pli wie du ża ko -
rzyść, po nie waż za sad ni czą róż -
ni cą ce chu ją ca te dwa ro dza je
roz li czeń jest przy słu gu ją ca ulga
po dat ko wa, za ja ką ucho dzi pod -
sta wo wa kwo ta wol na od po dat -
ku, któ ra na le ży się każ de mu i
jest wli cza na au to ma tycz nie
przez urząd.

Pod sta wo wa kwo ta wol na od
po dat ku (Grund fre ibe trag) ozna -
cza ty le, że tyl ko do cho dy prze -
kra cza ją ce tę kwo tę zo sta ją opo -
dat ko wa ne, a róż ni ca mię dzy
wspól nym a in dy wi du al nym
opo dat ko wa niem jest po kaź na,
po nie waż:

- przy roz li cze niu in dy wi du al -
nym za rok 2016 kwo ta wol na
od po dat ku wy no si 8652 eu ro,

- przy roz li cze niu wspól nym za
rok 2016 kwo ta wol na od po dat -
ku wy no si 17304 eu ro.

Ozna cza to ty le, że je że li
po dat nik roz li cza się in dy wi -
du al nie i je go do chód do opo -
dat ko wa nia znaj du je się po -
ni żej gra ni cy 8652 eu ro, to
od zy ska on ca ły swój za pła -
co ny po da tek. Ana lo gicz nie
do te go, je że li po dat nik roz li -
cza się wspól nie i je go do -
chód do opo dat ko wa nia bę -
dzie niż szy niż 17304 eu ro,
to rów nież od zy ska ca ły za -
pła co ny po da tek.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze,
war to ko rzy stać z przy wi le ju, ja -
kim jest roz li cze nie wspól ne z
mał żon kiem, je śli tyl ko ist nie je
ta ka moż li wość.

Z ja kich ulg war to sko rzy -
stać, aby pod wyż szyć swój
zwrot po dat ku?

Od po wiedź na to py ta nie jest
pro sta – z każ dych, jed nak pod -
kre ślić trze ba, iż nie każ da ulga
lub od li cze nie da je ta ką sa mą
ko rzyść. Jed ne ma ją bar dzo du że
zna cze nie i wpły wa ją zna czą co
na pod wyż sze nie kwo ty zwro tu,
bo po tra fią pod nieść ją na wet o
1000 eu ro, a in ne pod wyż sza ją
kwo tę zwro tu je dy nie o kil ka eu -
ro. Tak czy ina czej w roz li cze niu
war to uwzględ nić wszyst kie ulgi i
od li cze nia, któ re Ci przy słu gu ją.

Po za ulgą na dzie ci (Kin der -
fre ibe trag) oraz ulgą dla sa mot -
ne go ro dzi ca (En tla stungs be trag
für Al le ine rzie hen de) ist nie ją
róż ne go ro dza ju od li cze nia, któ -
re zmniej sza ją zo bo wią za nie po -
dat ko we wzglę dem Fi nan zam -
tu.

Naj bar dziej ko rzyst ne są
przede wszyst kim od li cze nia w
ra mach pro wa dze nia po dwój ne -
go go spo dar stwa do mo we go (je -
że li oprócz miesz ka nia w Niem -
czech po sia dasz i utrzy mu jesz
miesz ka nie w Pol sce):

- zjaz dy z Nie miec do Pol ski
(mak sy mal nie moż li we do od li -
cze nia są 53 zjaz dy),

- czynsz opła ca ny na te re nie
Nie miec.

Po zo sta łe od li cze nia

Po zo sta łe od li cze nia, któ re co
praw da nie tak zna czą co pod wyż -
sza ją kwo tę zwro tu, ale na pew no
war to z nich sko rzy stać, to m.in.:

- do jaz dy z miej sca za miesz -
ka nia w Niem czech do miej sca
pra cy,

- kosz ty zwią za ne z pra cą za -
miej sco wą, de le ga cją (je śli nie
by ły re kom pen so wa ne przez
pra co daw cę),

- szko le nia, kur sy i eg za mi ny
(je śli zwią za ne są z wy ko ny wa ną
pra cą),

- kosz ty apli ka cji o pra cę,
- nad zwy czaj ne kosz ty sa mo -

cho do we (wy pa dek pod czas do -
jaz du do pra cy, sil nik za mien ny
lub kra dzież au ta),

- kosz ty prze pro wadz ki (je śli
spo wo do wa ne są pra cą),

- opła ty na po czet zrze szeń za -
wo do wych, nad zwy czaj ne ob cią -
że nia, np. wspie ra nie Czer wo ne -
go Krzy ża,

- wy po sa że nie sta no wi ska
pra cy ( np. na rzę dzia, spe cja li -
stycz ne książ ki i cza so pi sma),

- na by cie, czysz cze nie i na pra -
wa ubrań ro bo czych,

- pry wat ne ubez pie cze nia,
- kosz ty le cze nia i le ka rza spe -

cja li sty,
- utrzy ma nie oso by prze by wa -

ją cej w Two im go spo dar stwie
do mo wym (w tym wy pad ku ko -
niecz ne jest za świad cze nie z
gmi ny w Pol sce po twier dza ją ce,
że da na oso ba jest utrzy my wa -
na przez po dat ni ka),

- kosz ty ro bot ni ków (rze mieśl -
ni cze) ,

- ali men ty pła co ne na rzecz
by łe go mał żon ka,

- kosz ty roz wo du,
- kosz ty po grze bo we.

Waż ne – pa mię taj!

Na wszyst kie od li cze nia, z któ -
rych ko rzy sta my, mu si my po sia -
dać od po wied nie po twier dze nia,
ra chun ki, fak tu ry, a je śli kosz ty
zo sta ły zre kom pen so wa ne przez
pra co daw cę, to wte dy już nie
pod le ga ją od li cze niu.

(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, 3 października 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.

Jak uzy skać wyż szy zwrot po dat ku z Nie miec?
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Pra ca pro duk cyj na SCHIJN -
DEL. Je śli je steś oso ba po szu -
ku ją cą za trud nie nia oraz miesz -
kasz w Schijn del i oko li cach to
ma my dla Cie bie ofer tę pra cy.
Dla na sze go klien ta, któ ry do -
star cza swo je pro duk ty (de ski z
roż ne go ro dza ju drew na) na ca -
łym świe cie po szu ku je my pra -
cow ni ka pro duk cji. Do obo wiąz -
ków na da nym sta no wi sku bę -
dzie na le ża ło: ob słu ga ma szyn
pro duk cyj nym, kon tro la ja ko ści
pro duk tów. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie w pra cy pro duk cyj -
nej, po ro zu mie wa nie się w ję zy -
ku an giel skim bądź ho len der -
skim, mo ty wa cja do pra cy, wła -
sny trans port oraz za kwa te ro -
wa nie w oko li cy miej sca pra cy.
Za in te re so wa ny? Wy ślij 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. Chcesz
do wie dzieć się wię cej szcze gó -
łów? Skon tak tuj 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.

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.

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.

De karz -bla charz (bla cha
ocyn ko wa na). Za da nia: mon taż
po kryć da cho wych z bla chy
ocyn ko wa nej, mon taż ry nien i
okien da cho wych, ob rób ki bla -
char skie, cię cie i za gi na nie
blach, umie jęt ność lu to wa nia i
spa wa nia. Wy ma ga nia: zna jo -
mość ry sun ku tech nicz ne go,
umie jęt ność do ko ny wa nia
szcze gó ło wych po mia rów, do -
świad cze nie na po dob nym sta -
no wi sku pra cy - min. 3 la ta, dys -
po zy cyj ność do pod ję cia pra cy
od za raz, pra wo jaz dy kat. B mi -
le wi dzia ne. Ofe ru je my: le gal ną

pra cę dla re no mo wa nych firm
ho len der skich, za trud nie nie w
opar ciu o umo wę o pra cę tym -
cza so wą na wa run kach ho len -
der skich, gwa ran cję opła co ne -
go już za kwa te ro wa nia. Za in te -
re so wa ne oso by pro szę o kon -
takt te le fo nicz ny. T: 0031 485
350 380 .Apli ka cje pro szę prze -
słać na: jo an na@wo rxx.nl.

Hy drau lik / mon ter CO, Ho -
lan dia. Agen cja Za trud nie nia
Pan Pol (KRAZ 1670) po szu ku je
dla za gra nicz nych part ne rów hy -
drau li ków wod -kan, mon te rów
cen tral ne go ogrze wa nia i wen -
ty la cji do pra cy w Ho lan dii. Obo -
wiąz ki: mon taż in sta la cji cen -
tral ne go ogrze wa nia na róż nych
obiek tach, tj. bu dyn kach miesz -
kal nych, prze my sło wych, bu dyn -
kach uży tecz no ści pu blicz nej,
mon taż in sta la cji wod no ka na li -
za cyj nej, mon taż kli ma ty za cji i
wen ty la cji. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na sta no wi sku hy -
drau li ka (mi ni mum 2 la ta), ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub nie miec kie -
go, pra wo jaz dy + wła sny sa mo -

chód, mi le wi dzia na umie jęt -
ność spa wa nia ga zo we go (me -
to da 311). Ofe ru je my: nasz
part ner prze wi du je dla do brze
spra wu ją cych się pra cow ni ków
sta łe za trud nie nie, atrak cyj ne
wa run ki fi nan so we, moż li wość
ne go cja cji sta wek uza leż nio na
od do świad cze nia, re fe ren cji,
po zio mu ję zy ka an giel skie go
lub nie miec kie go, po sia da nia
lub nie po sia da nia sa mo cho du,
świad cze nia urlo po we, miesz -
ka nie płat ne przez pra co daw cę -
po kój jed no oso bo wy, wy so ki
stan dard, ki lo me trów ka płat na
w za leż no ści od od le gło ści pra -
ca -miesz ka nie / miesz ka nie -
-pra ca. Oso by za in te re so wa ne
ofer tą pro si my o prze sy ła nie CV
w ję zy ku an giel skim lub nie -
miec kim wraz ze ska na mi lub
zdję cia mi po sia da nych cer ty fi -
ka tów i re fe ren cji na ad res: ru -
rarz@eu ro wor ker.pl.

Sto larz / Utrecht. Dla na -
sze go klien ta, du żej fir my bu -
dow la nej, po szu ku je my sto la -
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rzy wy koń cze nio wych do pro -
jek tu zlo ka li zo wa ne go w Ho -
lan dii. Do ce ni my Two je do -
świad cze nie, umie jęt no ści
ma nu al ne i pro fe sjo na lizm.
O Jo bXion: Jo bxion Po land
sp. z o .o. jest fi lią ho len der -
skiej fir my Jo bxion Vak men -
sen B.V. - li de ra wśród agen -
cji pra cy tym cza so wej w Ho -
lan dii od po nad 12 lat dzia ła -
ją cej w bran ży bu dow la nej i
tech nicz nej. W Pol sce je ste -
śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137.
Do brze, abyś po sia dał.. Kil -
ku let nie do świad cze nie w
pra cach sto lar skich (przy re -
no wa cjach – mi le wi dzia ne);
Umie jęt ność po słu gi wa nia
się ry sun kiem tech nicz nym i
na rzę dzia mi sto lar ski mi; Ko -
mu ni ka tyw ną zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, nie miec -
kie go lub ho len der skie go;
Pra wo jaz dy ka te go rii B i wła -
sny sa mo chód mi le wi dzia -
ne; Sa mo dziel ność i wy so ką
kul tu rę oso bi stą... a w za -
mian za to, otrzy masz od Jo -
bxion: Pra cę pod no szą cą
kwa li fi ka cje i da ją cą mnó -
stwo oso bi stej sa tys fak cji;
Ho len der ską umo wę o pra cę;
Moż li wość sko rzy sta nia z za -
kwa te ro wa nia bli sko Two je -
go miej sca pra cy; Ubez pie -
cze nie; Co ty go dnio we wy na -
gro dze nie w/g CAO; Opie kę
pol skie go ko or dy na to ra na
miej scu w Ho lan dii; Elek tro -
na rzę dzia i odzież ro bo czą;
Do pła ty za do jaz dy do pra cy
swo im sa mo cho dem; Moż li -
wość pod ję cia dar mo wej na -
uki ję zy ka ho len der skie go;
Atrak cyj ny sys tem re ko men -
da cji no wych pra cow ni ków –
bo nu sy fi nan so we za po le ce -
nie; Po kry cie kosz tów uzy -
ska nia cer ty fi ka tu bez pie -
czeń stwa VCA (140 EU RO)
nie zbęd ne go do pra cy w sek -
to rze bu dow nic twa (ho no ro -
wa ny w ta kich kra jach jak
Ho lan dia, Niem cy, Au stria,
Bel gia, Luk sem burg). Jak
apli ko wać? Oso by za in te re -
so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie apli ka cji za po mo cą przy -
ci sku: APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/.

Za trud ni my spa wa czy
Mig/Mag/Tig. 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 -
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!!! 

Sto larz / Den Ha ag. Dla na -
sze go klien ta, du żej fir my bu -
dow la nej, po szu ku je my sto la -
rzy wy koń cze nio wych do pro -
jek tu zlo ka li zo wa ne go w Ho -
lan dii. Nie zbęd na bę dzie tu taj
umie jęt ność czy ta nia i sto so -
wa nia wy tycz nych za war tych w

ry sun kach tech nicz nych oraz
sa mo dziel ność. Do ce ni my Two -
je do świad cze nie, umie jęt no ści
ma nu al ne i pro fe sjo na lizm. O
Jo bXion: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de -
ra wśród agen cji pra cy tym cza -
so wej w Ho lan dii od po nad 12
lat dzia ła ją cej w bran ży bu dow -
la nej i tech nicz nej. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137.
Do brze, abyś po sia dał.. Kil ku -
let nie do świad cze nie w pra -

cach sto lar skich (przy re no wa -
cjach – mi le wi dzia ne), Umie -
jęt ność po słu gi wa nia się ry sun -
kiem tech nicz nym i na rzę dzia -
mi sto lar ski mi, Ko mu ni ka tyw -
ną zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go lub ho -
len der skie go, Pra wo jaz dy ka -
te go rii B i wła sny sa mo chód
mi le wi dzia ne, Sa mo dziel ność i
wy so ką kul tu rę oso bi stą ...a w
za mian za to, otrzy masz od Jo -
bxion: Pra cę pod no szą cą kwa li -
fi ka cje i da ją cą mnó stwo oso bi -
stej sa tys fak cji, Ho len der ską

umo wę o pra cę, Moż li wość
sko rzy sta nia z za kwa te ro wa nia
bli sko Two je go miej sca pra cy,
Ubez pie cze nie, Co ty go dnio we
wy na gro dze nie w/g CAO, Opie -
kę pol skie go ko or dy na to ra na
miej scu w Ho lan dii, Elek tro na -
rzę dzia i odzież ro bo czą, Do pła -
ty za do jaz dy do pra cy swo im
sa mo cho dem, Moż li wość pod -
ję cia dar mo wej na uki ję zy ka
ho len der skie go, Atrak cyj ny sys -
tem re ko men da cji no wych pra -
cow ni ków – bo nu sy fi nan so we
za po le ce nie, Po kry cie kosz tów

uzy ska nia cer ty fi ka tu bez pie -
czeń stwa VCA (140 EU RO) nie -
zbęd ne go do pra cy w sek to rze
bu dow nic twa (ho no ro wa ny w
ta kich kra jach jak Ho lan dia,
Niem cy, Au stria, Bel gia, Luk -
sem burg). Jak apli ko wać: Oso -
by za in te re so wa ne pro si my o
prze sy ła nie apli ka cji za po mo -
cą przy ci sku: APLI KUJ – na
stro nie in ter ne to wej: http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/.

PRACA
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Mon ter fa sad. Dla na sze go
klien ta po szu ku je my mon te row
fa sad ,Ocze ki wa nia: do świad -
cze nie na w/w sta no wi sku, mi le
wi dzia ne bry ga dy, zdol no ści ma -
nu al ne, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub nie miec kie go,
VCA. Ofe ru je my: za trud nie nie
na wa run kach ho len der skich,
ubez pie cze nie zdro wot ne,
atrak cyj ne wy na gro dze nie, kwa -
te ra w peł ni wy po sa żo na , bez -
płat na. Oso by za in te re so wa ne
pro sze o prze sla nia apli ka cji na
ad res: jo an na@wo rxx.nl,
Tel.0031 485 350 380.

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.

Pra cow nik ma ga zy nu SPS BV
s'- Her to gen bosch. Agen cja pra -
cy Job In ve st ment po szu ku je
pra cow ni ków do jed ne go ze
swo ich naj lep szych klien tów –
fir my SPS BV znaj du ją cej się w
Den Bosch, któ ra zaj mu je się
pro duk cja farb oraz wy sył ką ich
do naj po pu lar niej szych skle pów
bu dow la no -de ko ra cyj nych. Ak -
tu al nie po szu ku je my pra cow ni -
ków na sta no wi ska: Pra cow nik
ma ga zy nu: zbie ra nie za mó wień
+ EPT. WY MA GA NIA: do świad -
cze nie, zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub ho len der skie go,
wła sne za kwa te ro wa nie w oko -
li cy miej sca pra cy (Den Bosch/
Vlij men/ Oss i oko li ce) mi le wi -
dzia ne, chęć i mo ty wa cja do
pra cy. OFE RU JE MY: pra ce na
dłuż szy okres cza su (40 godz.
tyg.), staw ka: 10,52 eu ro, dwie
zmia ny: 7:00-16:00 oraz 10.00
- 19.00, umo wę opar ta o ho len -
der skie wa run ki pra cy. 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 lub
prze ślij nam swo je Cv na ad res
e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl. Z gó ry dzię ku je my za
apli ka cje, Gru pa Job In ve st -
ment.

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!

Mon te rzy kar ton -gips. Po -
szu ku je my do świad czo nych
mon te rów ścia nek dzia ło -
wych i pod wie sza nych su fi -
tów, sta wia nie me ta lo wych
kon struk cji/szkie le tów i po -
kry wa nie ich pre fa bry kan ta -
mi. Wy ma ga nia: do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku, do -
kład ność oraz wła ści wa i ter -
mi no wa re ali za cja za dań, do -
bra zna jo mość : ję zy ka an -
giel skie go lub j. nie miec kie -
go, pra wo jaz dy i wła sny sa -
mo chód, do stęp ność na dłu gi
okres cza su. Ofe ru je my:
atrak cyj ne wy na gro dze nie,
za kwa te ro wa nie nie od płat ne,
ubez pie cze nie zdro wot ne. Za -
in te re so wa nych kan dy da tów
pro si my o prze sla nie swo je go
CV w ję zy ku pol skim lub nie -

miec kim na ad res : jo an -
na@wo rxx.nl. Tel. 0031 485
350 380.

Cie śla sza lun ko wy/Aal smer.
Po szu ku je my do świad czo nych
cie śli sza lun ko wych do pra cy w
ze spo le przy du żym pro jek cie.
Chcesz szli fo wać swo je do -
świad cze nie w Ho lan dii? Znasz
ko mu ni ka tyw nie an giel ski lub
nie miec ki? Masz fach w rę ku i
żad ne wy zwa nia za wo do we Ci
nie strasz ne? To Cie bie wła -
śnie po trze bu je my! Przy da się
też uśmiech, so lid ność i po zy -
tyw ne na sta wie nie.  Star tu je -
my w cią gu kil ku dni, nie wa -
haj się i wy ślij swo je CV już te -
raz! Do bra pra ca na mur be -
ton? Tyl ko z Jo bxion!  Masz to?
Sprawdź: Mi ni mum 2 la ta do -
świad cze nia na sta no wi sku
cie śli sza lun ko we go. Mi le wi -
dzia ne rów nież na pro jek tach
za gra nicz nych,  Zna jo mość
róż nych sys te mów sza lun ko -
wych, du ża wie dza fa cho wa
po par ta kon kret ny mi umie jęt -
no ścia mi,  Umie jęt ność czy ta -
nia i sto so wa nia w prak ty ce
wy tycz nych z ry sun ków tech -
nicz nych, Su mien ność i za an -
ga żo wa nie, pra co wi tość, wy so -

CIĄG DALSZY NA STR. 5

CIĄG DALSZY ZE STR. 3



5Nasza Holandia

PRACA

Reklama

ka kul tu ra oso bi sta, Umie jęt -
ność pra cy ze spo ło wej, ale też
do brze roz wi nię ta sa mo dziel -
ność, Pra wo jaz dy ka te go rii B i
wła sny sa mo chód (mi le wi -
dzia ne). Co Ci gwa ran tu je my?
Ho len der ską umo wę o pra cę,
Moż li wość sko rzy sta nia z za -
kwa te ro wa nia bli sko miej sca
pra cy, Ubez pie cze nie, Co ty go -
dnio we wy na gro dze nie w/g
CAO (staw ka od 13 eu ro),
Opie kę (mi łe go i sku tecz ne go)
pol sko ję zycz ne go ko or dy na to -
ra w Ho lan dii, Elek tro na rzę -
dzia i odzież ro bo czą, Do pła tę
za do jaz dy do pra cy swo im sa -
mo cho dem/ki lo me trów ki,
Moż li wość pod ję cia dar mo wej
na uki ję zy ka ho len der skie go w
biu rze w Tiel, Atrak cyj ny sys -
tem re ko men da cji no wych
pra cow ni ków – bo nu sy za po -
le ce nie, Po kry cie kosz tów uzy -
ska nia cer ty fi ka tu bez pie czeń -
stwa VCA (o war to ści 140 EU -
RO) nie zbęd ne go do pra cy w
sek to rze bu dow nic twa (ho no -
ro wa ny w ta kich kra jach jak
Ho lan dia, Niem cy, Au stria, Bel -
gia, Luk sem burg, waż ny 10
lat). Jak apli ko wać: Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o prze sy -
ła nie apli ka cji za po mo cą przy -
ci sku: APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. Kim je -

ste śmy? Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de -
ra wśród agen cji pra cy tym cza -
so wej w Ho lan dii od po nad 12
lat dzia ła ją cej w bran ży bu -
dow la nej i tech nicz nej. W Pol -
sce je ste śmy wpi sa ni do re je -
stru KRAZ pod nu me rem
13137. 

Pra cow nik pro duk cji SPS BV
s'- Her to gen bosch. Agen cja pra -
cy Job In ve st ment po szu ku je
pra cow ni ków do jed ne go ze
swo ich naj lep szych klien tów –
fir my SPS BV znaj du ją cej się w
Den Bosch, któ ra zaj mu je się
pro duk cja farb oraz wy sył ką ich
do naj po pu lar niej szych skle pów
bu dow la no -de ko ra cyj nych. Ak -
tu al nie po szu ku je my pra cow ni -
ków na sta no wi ska: Pra cow nik
pro duk cji: pra ca na li nii pro duk -
cyj nej, ob słu ga ma szyn, ety kie -
to wa nie. WY MA GA NIA: do -
świad cze nie, zna jo mość ję zy ka
an giel skie go lub ho len der skie -
go, wła sne za kwa te ro wa nie w
oko li cy miej sca pra cy (Den
Bosch/ Vlij men/ Oss i oko li ce)
mi le wi dzia ne, chęć i mo ty wa -
cja do pra cy. OFE RU JE MY: pra ce
na dłuż szy okres cza su (40
godz. tyg.), staw ka: 10,52 eu ro,
dwie zmia ny: 7:00-16:00 oraz

10.00 - 19.00, umo wę opar ta o
ho len der skie wa run ki pra cy. 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
lub prze ślij nam swo je Cv na ad -
res e -ma ilo wy: po len@jo bi nve st -
ment.nl. Z gó ry dzię ku je my za
apli ka cje, Gru pa Job In ve st -
ment.

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.

Hy drau lik/Rot ter dam. Cie ka -
wy, dłu go ter mi no wy pro jekt
cze ka w Ho lan dii, w Rot ter da -
mie na do świad czo nych hy -
drau li ków. Roz po czy na się re -
mont jed ne go z ho te li!  Na tym
sta no wi sku zaj miesz się tym,
na czym znasz się naj le piej - in -
sta la cją cen tral ne go ogrze wa -
nia, ka na li za cji w pla sti ku oraz
bia łym mon ta żem! Do bra pra -
ca .........? Tyl ko z Jo bxion! Apli -
kuj! Masz to? Sprawdź: Do -
świad cze nie (2 la ta) w mon ta żu
in sta la cji sa ni tar nych i ka na li -
za cji, ga zo wych i CO, Ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go lub nie miec kie go,
Umie jęt ność czy ta nia ry sun ków
tech nicz nych, Pra wo jaz dy ka te -
go rii B i wła sny sa mo chód (w
tym sa mo chód mi le wi dzia ny),
Wy so ka kul tu ra oso bi sta i sil na
mo ty wa cja do pra cy, Sa mo -
dziel ność, umie jęt ność pra cy w
gru pie, Chęć szli fo wa nia warsz -
ta tu na pro jek tach za gra nicz -
nych oraz spraw dze nia się w
mię dzy na ro do wym ze spo le fa -
chow ców. Gwa ran tu je my: Ho -
len der ską umo wę o pra cę,
Moż li wość sko rzy sta nia z za -
kwa te ro wa nia bli sko miej sca

pra cy (przy jeż dżasz na go to we
miesz ka nie), Ubez pie cze nie,
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO, Opie kę (mi łe go i sku -
tecz ne go) pol sko ję zycz ne go ko -
or dy na to ra w Ho lan dii, Elek tro -
na rzę dzia i odzież ro bo czą, Do -
pła ty za do jaz dy do pra cy swo -
im sa mo cho dem/ki lo me trów -
ki, Moż li wość pod ję cia na uki ję -
zy ka ho len der skie go, Atrak cyj -
ny sys tem re ko men da cji no -
wych pra cow ni ków – bo nu sy za
po le ce nie, Po kry cie kosz tów
uzy ska nia cer ty fi ka tu bez pie -
czeń stwa VCA (o war to ści 140
EU RO) nie zbęd ne go do pra cy w
sek to rze bu dow nic twa (ho no ro -
wa ny w ta kich kra jach jak Ho -
lan dia, Niem cy, Au stria, Bel gia,
Luk sem burg, waż ny 10 lat). Jak
apli ko wać: Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie
apli ka cji za po mo cą przy ci sku:
APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. Kim je -
ste śmy: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de ra
wśród agen cji pra cy tym cza so -
wej w Ho lan dii od po nad 12 lat
dzia ła ją cej w bran ży bu dow la -
nej i tech nicz nej. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137. 
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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.

Elek tryk. Po szu ku je my do
pra cy elek try ka do mon ta żu
we wnętrz nych i ze wnętrz nych
in sta la cji elek trycz nych. Pra ca
w Bel gii w oko li cy Bru 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 mośc ję zy ka an -
giel skie go lub ni der landz kie -
go bę dzie atu tem; 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.

Spa wacz Ho lan dia. Pan Pol
sp. z o.o., Agen cja Za trud nie nia
( cer ty fi kat KRAZ 1670 ) po szu -
ku je do pra cy w Ho lan dii na
róż nych pro jek tach, dla na -
szych sta łych part ne rów Spa -
wa czy w me to dach 141stal
czar na, nie rdzew na i alu mi -
nium, 135, 138.136. WY MA -
GA NIA: Udo ku men to wa ne do -
świad cze nie w za wo dzie ( co
naj mniej 2 la ta ); Ak tu al ny cer -
ty fi ka ty: ISO 9606 141 FM5,

t1.5-3mm, H -l045; Cer ty fi kat
VCA ( moż li wość wy ro bie nia na
miej scu ). Zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, nie miec kie go lub
ho len der skie go w stop niu ko -
mu ni ka tyw nym. Pra wo jaz dy
ka te go rii B. PRA CO DAW CA
OFE RU JE: Staw ki uza leż nio ne
od pro jek tu oraz do świad cza -
nia ( moż li wość ne go cja cji );
Gwa ran to wa ne 40 go dzin ty go -
dnio wo + moż li we nad go dzin;
Wy pła ta ty go dnio wa; Umo wa
ho len der ska na wa run kach ho -
len der skich; Ki lo me trów ka lub
sa mo chód służ bo wy; Po kój jed -
no oso bo wy; Re gu lar ne zjaz dy
co 5 – 6 ty go dni ( lub kró cej po
uzgod nie niu na miej scu ). Pro -
si my przy słać ak tu al ne CV w ję -
zy ku an giel skim i pol skim +
skan cer ty fi ka tów za wo do wych
i re fe ren cji na spa wacz@eu ro -
wor ker.pl.

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.

De ka rze w Ho lan dii. Ocze -
ku je my: 3 let nie do świad cze -
nie na w/w sta no wi sku pra cy,
po sia da nie wie dzy z za kre su
bu dow nic twa, ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka an giel -
skie go, nie miec kie go lub ni -
der landz kie go, wła sne na rzę -
dzia i ubra nie ro bo cze, go to -
wość do pod ję cia pra cy na te -
re nie Ho lan dii, wła sny sa mo -
chód na do jazd do pra cy. OFE -
RU JE MY: atrak cyj ne wy na gro -
dze nie, za trud nie nie na wa -
run kach ho len der skich, ubez -
pie cze nie zdro wot ne, kwa te ra
w peł ni wy po sa żo na, bez płat -
na. Za in te re so wa nych kan dy -
da tów pro si my o prze sla nie
swo je go CV w ję zy ku pol skim
lub nie miec kim na ad res: jo -
an na@wo rxx.nl, T : 0031 485
350 380.
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Elek tryk z ję zy kiem an giel -
skim/Den Bosch. Atrak cyj na
pra ca w pięk nej Ho lan dii gwa -
ran tu je Ci roz wój na wie lu
płasz czy znach – za wo do wym,
ję zy ko wym i w ob sza rze zdol -
no ści in ter per so nal nych. Do
obo wiąz ków na tym sta no wi -
sku bę dzie na le ża ło wy ko ny -
wa nie stan dar do wych prac in -
sta la cyj nych, tras ka blo wych i
oka blo wa nia na wy zna czo -
nych obiek tach, mon taż
gniaz dek, prze łącz ni ków i
oświe tle nia. Przy da się
uśmiech i po zy tyw ne na sta -
wie nie! Do bra pra ca na mur
be ton? Tyl ko z Jo bxion! Na sze
wy ma ga nia: Mi ni mum dwa
la ta do świad cze nia za wo do -
we go, Umie jęt ność czy ta nia
do ku men ta cji tech nicz nej,
sche ma ty in sta la cji elek trycz -
nej, Ak tu al ne upraw nie nia
SEP (mi le wi dzia ne), Ko mu ni -
ka tyw na zna jo mość ję zy ka
nie miec kie go (min. A2, pre fe -
ren cyj nie B1), Pra wo jaz dy ka -
te go rii B i wła sny sa mo chód –
mi le wi dzia ny, Do kład ność,
pre cy zja, su mien ność, Wy so -
ka kul tu ra oso bi sta, za an ga -
żo wa nie i mo ty wa cja do pra -
cy. Na sze gwa ran cje: Ho len -
der ska umo wa o pra cę, Moż li -
wość sko rzy sta nia z za kwa te -
ro wa nia bli sko Two je go miej -
sca pra cy, Ubez pie cze nie, Co -
ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO, Opie ka kom pe tent -
ne go, pol skie go ko or dy na to ra
na miej scu w Ho lan dii, Elek -
tro na rzę dzia i odzież ro bo cza,
Do pła ty za do jaz dy do pra cy
swo im sa mo cho dem/ki lo me -
trów ki, Moż li wość pod ję cia
dar mo wej na uki ję zy ka ho len -
der skie go, Atrak cyj ny sys tem
re ko men da cji no wych pra -
cow ni ków – bo nu sy fi nan so -
we za po le ce nie,  Po kry cie
kosz tów uzy ska nia cer ty fi ka -
tu bez pie czeń stwa VCA (140
EU RO) nie zbęd ne go do pra cy
w sek to rze bu dow nic twa (ho -
no ro wa ny w ta kich kra jach
jak Ho lan dia, Niem cy, Au -
stria, Bel gia, Luk sem burg).
Jak apli ko wać: Oso by za in te -
re so wa ne pro si my o prze sy ła -
nie apli ka cji za po mo cą przy -
ci sku: APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. O Jo -
bxion: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir -
my Jo bxion Vak men sen B.V. -
li de ra wśród agen cji pra cy
tym cza so wej w Ho lan dii od
po nad 12 lat dzia ła ją cej w
bran ży bu dow la nej i tech nicz -
nej. Zna my do brze bu dow la ny
ry nek ho len der ski i ta wie dza
wy róż nia nas na tle kon ku ren -
cji. W Pol sce je ste śmy wpi sa -
ni do re je stru KRAZ pod nu -
me rem 13137.

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.

Sprza ta nie Ho te li w Am str -
da mie cen trum. Fir ma Biz z -
temp jest nie za leż nym biu rem
pra cy, któ re dzia ła na ryn ku już
od po nad 10 lat. Wy róż nia nas
pro fe sjo na lizm oraz in dy wi du -
al ne po dej ście do każ de go
Kan dy da ta. Klien ci, z któ ry mi
współ pra cu je my to wy so ko re -
no mo wa ne oraz sta bil nie pro -
spe ru ją ce fir my na ryn ku, dzię -
ki któ rym mo że my ofe ro wać
pań stwu sta łe wa run ki pra cy
oraz per spek ty wy na przy -
szłość. 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 tycz  onych przez ho tel. Ofe ru -
je my:      Le gal ne za trud nie nie
zgod nie z pra wem ho len der -
skim, Co ty go dnio we atrak cyj -
ne wy na gro dze nie, Pro fe sjo nal -
ne szko le nie w ho te lu, Opie ka
w Ho lan dii spra wo wa na przez
na szych pol skich ko or dy na to -
rów.  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. Mi le wi dzia -
ne: Wła sny śro dek trans por tu
(Trans port pu blicz ny, 5 min od
dwor ca cen tral ne go),  Ję zyk an -
giel ski, Ko mu ni ka tyw ny bę dzie
spo rym atu tem. Kon takt: Pro -
si my o wy sy ła nie CV na pra -
ca@biz z temp.nl ty tu lem "pok.".

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.

Cie śla sza lun ko wy/Am ster -
dam. Opis pro jek tu: Bu do wa
apar ta men tow ca już ru szy ła!
Pra ca po le ga na mon ta żu sza -
lun ków przy wy ko rzy sta niu sys -
te mów DO KA i PE RI oraz be to -
no wa niu zgod nie z ry sun kiem
tech nicz nym. Star tu je my w cią -
gu kil ku dni, nie wa haj się i wy -
ślij swo je CV już te raz! Do bra
pra ca na mur be ton? Tyl ko z Jo -

bxion! Masz to? Sprawdź: Do -
świad cze nie w mon ta żu sza lun -
ków, Umie jęt ność czy ta nia i sto -
so wa nia w prak ty ce wy tycz nych
z ry sun ków tech nicz nych, Su -
mien ność i za an ga żo wa nie,
pra co wi tość, wy so ka kul tu ra
oso bi sta, Umie jęt ność pra cy ze -
spo ło wej, ale też do brze roz wi -
nię ta sa mo dziel ność, Pra wo
jaz dy ka te go rii B i wła sny sa mo -
chód (mi le wi dzia ne). Co Ci
gwa ran tu je my? Ho len der ską
umo wę o pra cę, Moż li wość sko -
rzy sta nia z za kwa te ro wa nia bli -

sko miej sca pra cy, Ubez pie cze -
nie, Co ty go dnio we wy na gro dze -
nie w/g CAO (staw ka od 13 eu -
ro), Opie kę pol sko ję zycz ne go
ko or dy na to ra w Ho lan dii, Elek -
tro na rzę dzia i odzież ro bo czą,
Do pła tę za do jaz dy do pra cy
swo im sa mo cho dem/ki lo me -
trów ki, Moż li wość pod ję cia dar -
mo wej na uki ję zy ka ho len der -
skie go, Atrak cyj ny sys tem re ko -
men da cji no wych pra cow ni ków
– bo nu sy za po le ce nie, Po kry -
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cie kosz tów uzy ska nia cer ty fi ka -
tu bez pie czeń stwa VCA (o war -
to ści 140 EU RO) nie zbęd ne go
do pra cy w sek to rze bu dow nic -
twa (ho no ro wa ny w ta kich kra -
jach jak Ho lan dia, Niem cy, Au -
stria, Bel gia, Luk sem burg, waż -
ny 10 lat). Jak apli ko wać: Oso by
za in te re so wa ne pro si my o prze -
sy ła nie apli ka cji za po mo cą
przy ci sku: APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/.  Kim je -
ste śmy: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de ra
wśród agen cji pra cy tym cza so -
wej w Ho lan dii od po nad 12 lat
dzia ła ją cej w bran ży bu dow la -
nej i tech nicz nej. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137. 

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.

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.

Ser wis wóz ków skle po wych
AL RE CAR BV. Bez zna jo mo ści
ję 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/ Cu -
lem borg/ Kerk driel/ Am me rzo -
den). * Ofer ta jest rów nież do -
stęp na do kan dy da tów miesz -
ka ją cych w oko lic DEN BOSCH
bądź TIL BUR GA 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.

Hy drau lik/Land sme er. Nasz
pro jekt: Cie ka wy, dłu go okre so -
wy pro jekt cze ka w Ho lan dii, w
pro win cji Land sme er na do -
świad czo nych hy drau li ków. Po -
trze bu je my spe cja li stów po słu -
gu ją cych się ję zy kiem ob cym
(ko mu ni ka tyw nie)– an giel -
skim lub nie miec kim oraz po -
sia da ją cych ak tyw ne pra wo
jaz dy (ko niecz ność prze miesz -
cza nia się mię dzy róż ny mi pro -

jek ta mi w pro win cji).  Na tym
sta no wi sku zaj miesz się tym,
na czym znasz się naj le piej - in -
sta la cją wo do cią gów, ka na li za -
cji i cen tral ne go ogrze wa nia.
Do bra pra ca na mur be ton? Tyl -
ko z Jo bxion! Apli kuj! Masz to?
Sprawdź: Do świad cze nie (2 la -
ta) w mon ta żu in sta la cji sa ni -
tar nych i ka na li za cji, ga zo wych
i CO, Ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
nie miec kie go, Umie jęt ność
czy ta nia ry sun ków tech nicz -
nych, Pra wo jaz dy ka te go rii B i
wła sny sa mo chód (w tym sa -
mo chód mi le wi dzia ny), Wy so -
ka kul tu ra oso bi sta i sil na mo -
ty wa cja do pra cy, Sa mo dziel -
ność, umie jęt ność pra cy w gru -
pie, Chęć szli fo wa nia warsz ta tu
na pro jek tach za gra nicz nych
oraz spraw dze nia się w mię -
dzy na ro do wym ze spo le fa -
chow ców. Gwa ran tu je my: Ho -
len der ską umo wę o pra cę,
Moż li wość sko rzy sta nia z za -
kwa te ro wa nia bli sko miej sca
pra cy (przy jeż dżasz na go to we
miesz ka nie), Ubez pie cze nie,
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO, Opie kę (mi łe go i sku -
tecz ne go) pol sko ję zycz ne go
ko or dy na to ra w Ho lan dii, Elek -
tro na rzę dzia i odzież ro bo czą,
Do pła ty za do jaz dy do pra cy
swo im sa mo cho dem/ki lo me -

trów ki, Moż li wość pod ję cia na -
uki ję zy ka ho len der skie go w
biu rze w Tiel, Atrak cyj ny sys -
tem re ko men da cji no wych pra -
cow ni ków – bo nu sy za po le ce -
nie, Po kry cie kosz tów uzy ska -
nia cer ty fi ka tu bez pie czeń stwa
VCA (o war to ści 140 EU RO) nie -
zbęd ne go do pra cy w sek to rze
bu dow nic twa (ho no ro wa ny w
ta kich kra jach jak Ho lan dia,
Niem cy, Au stria, Bel gia, Luk -
sem burg, waż ny 10 lat). Jak
apli ko wać: Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie
apli ka cji za po mo cą przy ci sku:
APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. Kim je -
ste śmy: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de -
ra wśród agen cji pra cy tym cza -
so wej w Ho lan dii od po nad 12
lat dzia ła ją cej w bran ży bu dow -
la nej i tech nicz nej. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137. 

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
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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 hy drau li ków. 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.

Pro duk cja / mon taż bram
Oir schot. Mon te rzy po szu ki wa -
ni!Dla na sze go klien ta w Oir -
schot po szu ku je my na sta no wi -
sko mon te ra do fir my zaj mu ją -
cej się pro duk cja oraz mon ta -
żem bram i ogro dzeń za bez pie -
cza ją cych. Wy ma ga my: mi le
wi dzia ne do świad cze nie, ja ko
mon ter, zmysł tech nicz ny,
umie jęt ność po ro zu mie wa nia
się w ję zy ku an giel skim bądź
ho len der skim, wła sne za kwa -
te ro wa nie w oko li cy miej sca
pra cy oraz trans port. Ofe ru je -
my: przej rzy sta umo wę, pra ce
na dłu gi okres cza su, staw kę w
za leż no ści od peł nio nej funk cji,
ubez pie cze nie. Je śli uwa żasz,
ze tak pra ca jest dla Cie bie

prze ślij cv na ad res e -ma il: po -
len@jo bi nve st ment.nl. Je ste -
śmy rów nież do stęp ni pod te le -
fo nem: 073-711-3-717.

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.

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.

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
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.

Zbio ry pie cza rek. Opis pra cy:
Po szu ku je my pra cow ni ków
chęt nych do pra cy przy zbie ra -

niu pie cza rek. Pra ca na bar dzo
dłu gi okres cza su. Pra ca w ha -
lach, gdzie upra wia ne są pie -
czar ki, zbiór za po mo cy no zy -
kow, cza sem pra ca na wóz -
kach. Pie czar ki ukła da się w
skrzyn kach. W trak cie mniej -
szych zbio rów, pra ca na li nii
pro duk cyj nej przy pa ko wa niu
pie cza rek. Licz ba miej sce pra -
cy: 1 sta no wisk pra cy. Miej sce
pra cy: Oude mo len w No ord -
-Bra bant. Licz ba go dzin: 40 ty -
go dnio wo. Staw ka brut to: 9.51
eu ro. Moż li wość nad go dzin:
Tak. Do da tek: Tak. Pra ca na
dłu gi okres cza su. Zna jo mość
ję zy ka An giel skie go: Nie. 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:  pra wo jaz dy – ko -
niecz ne, chęć do pra cy na
okres min 1 rok, 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, 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 mi chal.ba nach@abo -
ost.nl.

Hy drau lik/Den Ha ag. Nasz
pro jekt. Stan dar do we pra ce
hy drau licz ne nie są Ci ob ce?
Je steś sa mo dziel ny, pe łen wi -
go ru i chę ci do pra cy? Znasz
an giel ski lub nie miec ki na po -
zio mie ko mu ni ka tyw nym? A
przy tym po sia dasz ak tyw ne
pra wo jaz dy? Ma my dla Cie bie
pro po zy cję nie do od rzu ce nia!
Szli fuj swo je do świad cze nie
za wo do we w Ho lan dii! Nasz
klient po trze bu je obec nie wy -
so kiej kla sy hy drau li ka do
prac in sta la cyj nych i mon ta żo -
wych w Den Ha ag. Na tym sta -
no wi sku zaj miesz się tym, na
czym znasz się naj le piej - in -
sta la cją wo do cią gów, ka na li -
za cji i cen tral ne go ogrze wa -
nia. Masz to? Sprawdź: Do -
świad cze nie (1-2 la ta) w mon -
ta żu in sta la cji sa ni tar nych i
ka na li za cji, ga zo wych i CO, Ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go lub nie miec -
kie go (ewen tu al nie ho len der -
skie go, ale na to spe cjal nie
nie li czy my �), Umie jęt ność
czy ta nia ry sun ków tech nicz -
nych, Pra wo jaz dy ka te go rii B i
wła sny sa mo chód (w tym sa -
mo chód mi le wi dzia ny), Wy so -
ka kul tu ra oso bi sta i sil na mo -
ty wa cja do pra cy, Chęć szli fo -
wa nia warsz ta tu na pro jek -
tach za gra nicz nych oraz
spraw dze nia się w mię dzy na -
ro do wym ze spo le fa chow ców.
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Co do sta niesz od nas? Ho len -
der ską umo wę o pra cę, Moż li -
wość sko rzy sta nia z za kwa te -
ro wa nia bli sko miej sca pra cy
(przy jeż dżasz na go to we
miesz ka nie), Ubez pie cze nie,
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO, Opie kę (mi łe go i sku -
tecz ne go) pol sko ję zycz ne go
ko or dy na to ra w Ho lan dii, Elek -
tro na rzę dzia i odzież ro bo czą,
Do pła ty za do jaz dy do pra cy
swo im sa mo cho dem/ki lo me -
trów ki, Moż li wość pod ję cia na -
uki ję zy ka ho len der skie go w
biu rze w Tiel, Atrak cyj ny sys -
tem re ko men da cji no wych
pra cow ni ków – bo nu sy za po -
le ce nie, Po kry cie kosz tów uzy -
ska nia cer ty fi ka tu bez pie czeń -
stwa VCA (o war to ści 140 EU -
RO) nie zbęd ne go do pra cy w
sek to rze bu dow nic twa (ho no -
ro wa ny w ta kich kra jach jak
Ho lan dia, Niem cy, Au stria, Bel -
gia, Luk sem burg, waż ny 10
lat). Jak apli ko wać: Oso by za in -
te re so wa ne pro si my o prze sy -
ła nie apli ka cji za po mo cą przy -
ci sku: APLI KUJ: http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. Kim je -
ste śmy: Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de -
ra wśród agen cji pra cy tym cza -
so wej w Ho lan dii od po nad 12

lat dzia ła ją cej w bran ży bu -
dow la nej i tech nicz nej. W Pol -
sce je ste śmy wpi sa ni do re je -
stru KRAZ pod nu me rem
13137.

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.

Elek tryk z ję zy kiem an giel -
skim/Am ster dam. Opis pro jek -
tu: Do obo wiąz ków na tym sta -
no wi sku bę dzie na le ża ło wy ko -
ny wa nie stan dar do wych prac in -
sta la cyj nych, tras ka blo wych i
oka blo wa nia na wy zna czo nych

obiek tach, mon taż gniaz dek,
prze łącz ni ków i oświe tle nia. Do -
bra pra ca na mur be ton? Tyl ko z
Jo bxion! Na sze wy ma ga nia: Mi -
ni mum dwa la ta do świad cze nia
za wo do we go; Umie jęt ność czy -
ta nia do ku men ta cji tech nicz nej,
sche ma ty in sta la cji elek trycz -
nej; Ak tu al ne upraw nie nia SEP
(mi le wi dzia ne); Ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość ję zy ka nie miec -
kie go (min. A2, pre fe ren cyj nie
B1); Pra wo jaz dy ka te go rii B i
wła sny sa mo chód – mi le wi -
dzia ny; Do kład ność, pre cy zja,
su mien ność; Wy so ka kul tu ra
oso bi sta, za an ga żo wa nie i mo -
ty wa cja do pra cy. Na sze gwa -
ran cje: Ho len der ska umo wa o
pra cę; Moż li wość sko rzy sta nia z
za kwa te ro wa nia bli sko Two je go
miej sca pra cy; Ubez pie cze nie;
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO; Opie ka kom pe tent ne -
go, pol skie go ko or dy na to ra na
miej scu w Ho lan dii; Elek tro na -
rzę dzia i odzież ro bo cza; Do pła -
ty za do jaz dy do pra cy swo im
sa mo cho dem/ki lo me trów ki;
Moż li wość pod ję cia dar mo wej
na uki ję zy ka ho len der skie go;
Atrak cyj ny sys tem re ko men da -
cji no wych pra cow ni ków – bo -
nu sy fi nan so we za po le ce nie;
Po kry cie kosz tów uzy ska nia cer -
ty fi ka tu bez pie czeń stwa VCA
(140 EU RO) nie zbęd ne go do

pra cy w sek to rze bu dow nic twa
(ho no ro wa ny w ta kich kra jach
jak Ho lan dia, Niem cy, Au stria,
Bel gia, Luk sem burg). Jak apli -
ko wać: Oso by za in te re so wa ne
pro si my o prze sy ła nie apli ka cji
za po mo cą przy ci sku: APLI KUJ
na http://jo bxion.pl/ofer ty -pra -
cy/. O Jo bxion: Jo bxion Po land
sp. z o .o. jest fi lią ho len der skiej
fir my Jo bxion Vak men sen B.V. -
li de ra wśród agen cji pra cy tym -
cza so wej w Ho lan dii od po nad
12 lat dzia ła ją cej w bran ży bu -
dow la nej i tech nicz nej. Zna my
do brze bu dow la ny ry nek ho len -
der ski i ta wie dza wy róż nia nas
na tle kon ku ren cji. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137.

Cie śle bu dow la ni. Wy ma ga -
nia: 3 let nie do świad cze nie na
w/w sta no wi sku pra cy, po sia da -
nie wie dzy z za kre su bu dow nic -
twa, ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go, nie -
miec kie go lub ni der landz kie go,
wła sne na rzę dzia i ubra nie ro -
bo cze, go to wość do pod ję cia
pra cy na te re nie Ho lan dii,  wła -
sny sa mo chód na do jazd do
pra cy. OFE RU JE MY:  atrak cyj ne
wy na gro dze nie, za trud nie nie na
wa run kach ho len der skich,
ubez pie cze nie zdro wot ne, kwa -

te ra w peł ni wy po sa żo na, bez -
płat na. Za in te re so wa nych kan -
dy da tów pro si my o prze sla nie
swo je go CV w ję zy ku pol skim
lub nie miec kim na ad res : jo an -
na@wo rxx.nl. Kon takt te le fo -
nicz ny T : 0031 485 350 380.

PA KO WA NIE PO MI DO RÓW
KOK TAJ LO WYCH. Ho lan dia - bez
wie ków ki. 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 pa ko -
wa nia po mi do rów kok taj lo -
wych. 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: staw ka go dzi no wa
bez wie ków ki, EXTRA CO TY GO -
DNIO WY DO DA TEK: dla każ de -
go pra cow ni ka po okre sie przy -
ucze nia (po 4 ty go dniach),
EXTRA PŁAT NE NAD GO DZI NY,
EXTRA PŁAT NE DO DAT KI ZMIA -
NO WE, EXTRA PŁAT NE SO BO TY,
EXTRA PŁAT NE NIE DZIE LE,
EXTRA PŁAT NA PRA CA W ŚWIĘ -
TA, UWA GA BO NUS!!! dla osób
któ re zo sta ną w pra cy w okre sie
świą tecz nym EXTRA 150 eu ro
do dat ku - jed no ra zo wo. Wy ma -
ga nia: mi le wi dzia ne pa nie, bez
zna jo mo ści ję zy ka, bez do -

świad cze nia, du ża mo ty wa cja
do pra cy. Za kres obo wiąz ków:
pa ko wa nie po mi do rów kok taj -
lo wych. Cze ka my na cv za in te re -
so wa nych kan dy da tek lub na
apli ka cję przez na szą stro nę in -
ter ne to wą www.kla ver te -
am.com. 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.

Pra ca od za raz w rol nic twie i
ogrod nic twie. Po szu ku je my pra -
cow nik do pra cy na szklar ni,
sor to wa niach, se lek cji kwia tów i
wa rzyw, pra cy na po lu, ple wie -
niu, pra ce rol ni cze i ogrod ni cze.
Pra ca na ca ły se zon dla osób,
któ re chcą pra co wać w rol nic -
twie i ogrod nic twie. Wspól ne za -
kwa te ro wa nie dla par, pra ca
osob no ale po dob ne go dzi ny
pra cy. Licz ba miej sce pra cy: 20
sta no wisk pra cy. Miej sce pra cy:
Ho lan dia. Licz ba go dzin: 38-50
ty go dnio wo. Staw ka: 9.43 eu ro
brut to. Moż li wość nad go dzin:
Tak. Do da tek zmia no wy: nie wy -
stę pu je. Pra ca od za raz. Zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go: wy -
ma ga ny min. A1. Za kwa te ro wa -
nie: AB Oost. Trans port: AB
Oost. Po czą tek Pra cy: 2017.

CIAG DALSZY NA STR. 11

CIĄG DALSZY ZE STR. 9



11Nasza Holandia

PRACA

Reklama

Wy ma ga nia:  za an ga żo wa nie
do pra cy, pra wo jaz dy (mi le wi -
dzia ne), ofer ta dla pra cow ni ków
z UE. 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 w ję zy ku PL.

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.

Elek tryk z ję zy kiem nie miec -
kim/Kam pen. Opis pro jek tu:
Znasz ję zyk nie miec ki przy naj -
mniej ko mu ni ka tyw nie, a z
elek try ką je steś za pan brat?
Masz ak tyw ne pra wo jaz dy? Nie
bo isz się no wych kie run ków? To
Cie bie wła śnie szu ka my! Atrak -
cyj na pra ca w pięk nej Ho lan dii
gwa ran tu je Ci roz wój na wie lu
płasz czy znach – za wo do wym,
ję zy ko wym i w ob sza rze zdol no -
ści in ter per so nal nych. Do obo -
wiąz ków na tym sta no wi sku bę -
dzie na le ża ło wy ko ny wa nie
stan dar do wych prac in sta la cyj -
nych, przy łą cze nio wych i oka blo -
wa nia na wy zna czo nych obiek -
tach, mon taż gniaz dek, prze -
łącz ni ków i oświe tle nia, re ago -
wa nie na pro ble my oraz usu wa -
nie bie żą cych uste rek. Przy da
się uśmiech i po zy tyw ne na sta -
wie nie! Do bra pra ca na mur be -
ton? Tyl ko z Jo bxion! Na sze wy -
ma ga nia: Mi ni mum dwa la ta
do świad cze nia za wo do we go,

Umie jęt ność czy ta nia do ku -
men ta cji tech nicz nej, pro jek to -
wej i geo de zyj nej (ry su nek tech -
nicz ny), Ob słu ga pod sta wo wych
ma szyn, na rzę dzi bu dow la nych,
fa cho wych na rzę dzi pod ręcz -
nych, Ak tu al ne upraw nie nia
SEP (mi le wi dzia ne), Ko mu ni ka -
tyw na zna jo mość ję zy ka nie -
miec kie go (min. A2, pre fe ren -
cyj nie B1), Pra wo jaz dy ka te go -
rii B i wła sny sa mo chód – mi le
wi dzia ny, Do kład ność, pre cy zja,
su mien ność, Wy so ka kul tu ra
oso bi sta, za an ga żo wa nie i mo -
ty wa cja do pra cy. Na sze gwa -
ran cje: Pra ca w du żej or ga ni za -
cji, pod no szą ca kwa li fi ka cje i
da ją ca mnó stwo oso bi stej sa -
tys fak cji, Ho len der ska umo wa o
pra cę, Moż li wość sko rzy sta nia z
za kwa te ro wa nia bli sko Two je go
miej sca pra cy, Ubez pie cze nie,
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO, Opie ka kom pe tent ne -
go, pol skie go ko or dy na to ra na
miej scu w Ho lan dii, Elek tro na -
rzę dzia i odzież ro bo cza, Do pła -
ty za do jaz dy do pra cy swo im
sa mo cho dem/ki lo me trów ki,
Moż li wość pod ję cia dar mo wej
na uki ję zy ka ho len der skie go w
biu rze w Tiel, Atrak cyj ny sys tem
re ko men da cji no wych pra cow -
ni ków – bo nu sy fi nan so we za
po le ce nie, Po kry cie kosz tów
uzy ska nia cer ty fi ka tu bez pie -

czeń stwa VCA (140 EU RO) nie -
zbęd ne go do pra cy w sek to rze
bu dow nic twa (ho no ro wa ny w
ta kich kra jach jak Ho lan dia,
Niem cy, Au stria, Bel gia, Luk -
sem burg). Jak apli ko wać: Oso by
za in te re so wa ne pro si my o prze -
sy ła nie apli ka cji za po mo cą
przy ci sku: APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. O Jo -
bxion: Jo bxion Po land sp. z o .o.
jest fi lią ho len der skiej fir my Jo -
bxion Vak men sen B.V. - li de ra
wśród agen cji pra cy tym cza so -
wej w Ho lan dii od po nad 12 lat
dzia ła ją cej w bran ży bu dow la -
nej i tech nicz nej. Zna my do brze
bu dow la ny ry nek ho len der ski i
ta wie dza wy róż nia nas na tle
kon ku ren cji. W Pol sce je ste śmy
wpi sa ni do re je stru KRAZ pod
nu me rem 13137.

Pra ca w szklar ni przy sa dzon -
kach. PRA CA W HO LAN DII, DO -
BRE WA RUN KI. 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
pra cy w szklar ni przy sa dzon -
kach. 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 ko bie ty. Ofe ru je my:
atrak cyj ne za rob ki, 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, za -
kwa te ro wa nie w miesz ka niach,
dom kach okres przy ucze nia - 21
dni opie ka ko or dy na to rów pod -
czas po by tu, ubez pie cze nie. Wy -
ma ga nia: 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: pra ce szklar nio we ( sa dze -
nie i pie lę gna cja sa dzo nek).
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 biu -
ra, bądź o kon takt te le fo nicz ny.
Za pra sza my tak że na na szą
stro nę in ter ne to wą, gdzie znaj -
dzie cie Pań stwo wię cej ofert
pra cy. 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 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, 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.

Ope ra tor li nii pro duk cyj nej
Bre da. 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 na sze -
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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

Ope ra tor wóz ka wi dło we go
bocz ne go. Opis pra cy: Pra ca ja -
ko ope ra tor wóz ka wi dło we go
bocz ne go, pra ca na ma ga zy nie.
Pra ca z ze sta wem słu chaw ko -
wym, dwie 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 in te re -
so wa ny/a? Pro szę o prze sla nie
CV na ad res mi chal.ba -
nach@abo ost.nl.

Spa wacz TIG -RVS. Ho len der -
ski pra co daw ca po szu ku je do -
świad czo nych spa wa czy nie -
rdzew nych ele men tów cien ko -
ścien nych. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku (min. 2 la ta), VCA, ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk an giel ski lub nie -
miec ki, mi le wi dzia ne wła sne
au to. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, dłu go ter mi no -
we za trud nie nie, staw ka do ne -
go cja cji, za kwa te ro wa nie za -
pew nio ne przez pra co daw cę.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt cv@ch -24.com lub
+48 864711471, www.cra -
fthun t24.com.

Hy drau lik/Ein dho ven. Nasz
pro jekt: Roz po czy na się re mont
jed ne go z ho te li! Na tym sta no -
wi sku zaj miesz się in sta la cją
cen tral ne go ogrze wa nia, ka na li -
za cji w pla sti ku oraz bia łym
mon ta żem! Do bra pra ca? Tyl ko
z Jo bxion! Apli kuj! Masz to?
Sprawdź: Do świad cze nie (2 la -
ta) w mon ta żu in sta la cji sa ni tar -
nych i ka na li za cji, ga zo wych i
CO; Ko mu ni ka tyw na zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go lub
nie miec kie go; Umie jęt ność czy -
ta nia ry sun ków tech nicz nych;
Pra wo jaz dy ka te go rii B i wła sny
sa mo chód (w tym sa mo chód
mi le wi dzia ny); Wy so ka kul tu ra
oso bi sta i sil na mo ty wa cja do
pra cy; Sa mo dziel ność, umie jęt -
ność pra cy w gru pie; Chęć szli -

fo wa nia warsz ta tu na pro jek -
tach za gra nicz nych oraz spraw -
dze nia się w mię dzy na ro do wym
ze spo le fa chow ców. Gwa ran tu -
je my: Ho len der ską umo wę o
pra cę; Moż li wość sko rzy sta nia z
za kwa te ro wa nia bli sko miej sca
pra cy (przy jeż dżasz na go to we
miesz ka nie); Ubez pie cze nie;
Co ty go dnio we wy na gro dze nie
w/g CAO; Opie kę (mi łe go i sku -
tecz ne go) pol sko ję zycz ne go ko -
or dy na to ra w Ho lan dii; Elek tro -
na rzę dzia i odzież ro bo czą; Do -
pła ty za do jaz dy do pra cy swo -
im sa mo cho dem/ki lo me trów -
ki; Moż li wość pod ję cia na uki ję -
zy ka ho len der skie go; Atrak cyj -
ny sys tem re ko men da cji no -
wych pra cow ni ków – bo nu sy za
po le ce nie; Po kry cie kosz tów
uzy ska nia cer ty fi ka tu bez pie -
czeń stwa VCA (o war to ści 140
EU RO) nie zbęd ne go do pra cy w
sek to rze bu dow nic twa (ho no ro -
wa ny w ta kich kra jach jak Ho -
lan dia, Niem cy, Au stria, Bel gia,
Luk sem burg, waż ny 10 lat). Jak
apli ko wać? Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sy ła nie
apli ka cji za po mo cą przy ci sku:
APLI KUJ na http://jo -
bxion.pl/ofer ty -pra cy/. Kim je -
ste śmy? Jo bxion Po land sp. z o
.o. jest fi lią ho len der skiej fir my
Jo bxion Vak men sen B.V. - li de ra
wśród agen cji pra cy tym cza so -
wej w Ho lan dii od po nad 12 lat
dzia ła ją cej w bran ży bu dow la -
nej i tech nicz nej. W Pol sce je -
ste śmy wpi sa ni do re je stru
KRAZ pod nu me rem 13137. 

Mon ter. 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.

Ofer ta pra cy dla kie row cy bu -
sa. Agen cja Pra cy The Per fect
Match B.V. po szu ku je kie row cy
bu sa do pra cy w Ho lan dii. Jest
to pra ca po le ga ją ca m.in. na
roz wo że niu pra cow ni ków z do -
mów do za kła dów pra cy i z po -
wro tem na miej sce za kwa te ro -
wa nia, do szpi ta li (w ra zie po -
trze by), urzę dów, roz wo że niu

kon trak tów, po mo cy przy prze -
pro wadz kach pra cow ni ków,
kon tro lach do mów. Wy ma ga -
nia: do świad cze nie w pra cy
kie row cy bu sa (naj le piej na te -
re nie Ho lan dii), ko mu ni ka tyw -
na zna jo mość j.an giel skie go
lub nie miec kie go. Agen cja Pra -
cy The Per fect Match B.V. ofe -
ru je: za kwa te ro wa nie, ubez pie -
cze nie zdro wot ne, pen sje: 1-3
mie siąc: ca 1100 eu ro net to, 4-
12 mie siąc: ca 1150 eu ro net -
to, 13-24 mie siąc: ca 1200 eu -
ro net to, 25-36 mie siąc: ca
1250 eu ro net to, 37 mie siąc+:
ca 1300 eu ro net to. CHA RAK -
TER PRA CY: PRA CA NA DŁUŻ -
SZY OKRES. Oso by za in te re so -
wa ne pro si my o prze sła nie CV z
do pi skiem KIE ROW CA BU SA
na ad res: in fo@tpm work.com
LUB re je stra cję po przez for mu -
larz kon tak to wy tpm -
work.com/#for mu larz (Cer ty fi -
kat nr 2318/1b). W ce lu uzy -
ska nia in for ma cji na te mat
szcze gó łów pro si my o kon takt
te le fo nicz ny pod nu me rem
+48 61 820 55 50. W tre ści CV
pro si my o wpi sa nie zgo dy na
prze twa rza nie da nych oso bo -
wych: Wy ra żam zgo dę na prze -
twa rza nie mo ich da nych oso -
bo wych dla po trzeb nie zbęd -
nych dla re ali za cji pro ce su re -
kru ta cji, zgod nie z usta wa z
dnia 29 sierp nia 1997 ro ku o
ochro nie da nych oso bo wych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Za -
strze ga my so bie pra wo roz mo -
wy z wy bra ny mi kan dy da ta mi.
www.tpm work.com.

Pra ca w sor tow ni wa rzyw i
owo ców. PRA CA W HO LAN -
DII, DO BRE WA RUN KI. 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 pra cy
na sor tow nię 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. Mi le
wi dzia ne ko bie ty. Ofe ru je my:
atrak cyj ne za rob ki, 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, za kwa te -
ro wa nie w miesz ka niach,
dom kach okres przy ucze nia -
21 dni opie ka ko or dy na to rów
pod czas po by tu, ubez pie cze -
nie. Wy ma ga nia: 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: pa ko wa -
nie i sor to wa nie wa rzyw i owo -
ców. 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 biu ra, bądź o kon -
takt te le fo nicz ny. Za pra sza my

tak że na na szą stro nę in ter -
ne to wą, gdzie znaj dzie cie
Pań stwo wię cej ofert pra cy.
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 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 osób, któ re chcą zo -
stać w Ho lan dii na dłu 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 nę.
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.  zna jo -
mość ję zy ka an giel skie go.  mi -
le wi dzia ne wła 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.
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 mi chal.ba nach@abo -
ost.nl.

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.

Cie śla sza lun ko wy/Ven lo.
Opis pro jek tu: Bu do wa ho te lu
już ru szy ła! Pra ca po le ga na
mon ta żu sza lun ków przy wy -
ko rzy sta niu sys te mów DO KA i
PE RI oraz be to no wa niu zgod -
nie z ry sun kiem tech nicz nym.
Do bra pra ca na mur be ton?
Tyl ko z Jo bxion! Masz to?
Sprawdź: Do świad cze nie w
mon ta żu sza lun ków; Umie jęt -
ność czy ta nia i sto so wa nia w

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.

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.

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.

prak ty ce wy tycz nych z ry sun -
ków tech nicz nych; Su mien -
ność i za an ga żo wa nie, pra co -
wi tość, wy so ka kul tu ra oso bi -
sta; Umie jęt ność pra cy ze spo -
ło wej, ale też do brze roz wi nię -
ta sa mo dziel ność; Pra wo jaz -
dy ka te go rii B i wła sny sa mo -
chód (mi le wi dzia ne). Co Ci
gwa ran tu je my? Ho len der ską
umo wę o pra cę; Moż li wość
sko rzy sta nia z za kwa te ro wa -
nia bli sko miej sca pra cy;
Ubez pie cze nie; Co ty go dnio we
wy na gro dze nie w/g CAO
(staw ka od 13 eu ro); Opie kę
pol sko ję zycz ne go ko or dy na to -
ra w Ho lan dii; Elek tro na rzę -
dzia i odzież ro bo czą; Do pła tę
za do jaz dy do pra cy swo im sa -
mo cho dem/ki lo me trów ki;
Moż li wość pod ję cia dar mo wej
na uki ję zy ka ho len der skie go;
Atrak cyj ny sys tem re ko men -
da cji no wych pra cow ni ków –
bo nu sy za po le ce nie; Po kry cie
kosz tów uzy ska nia cer ty fi ka tu
bez pie czeń stwa VCA (o war to -
ści 140 EU RO) nie zbęd ne go
do pra cy w sek to rze bu dow -
nic twa (ho no ro wa ny w ta kich
kra jach jak Ho lan dia, Niem cy,
Au stria, Bel gia, Luk sem burg,
waż ny 10 lat). Jak apli ko wać?
Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o prze sy ła nie apli ka cji za
po mo cą przy ci sku: APLI KUJ
na http://jo bxion.pl/ofer ty -
-pra cy/. Kim je ste śmy? Jo -
bxion Po land sp. z o .o. jest fi -
lią ho len der skiej fir my Jo bxion
Vak men sen B.V. - li de ra wśród
agen cji pra cy tym cza so wej w
Ho lan dii od po nad 12 lat dzia -
ła ją cej w bran ży bu dow la nej i
tech nicz nej. W Pol sce je ste -
śmy wpi sa ni do re je stru KRAZ
pod nu me rem 13137. 

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.

Pra ca pro duk cyj na. PRA CA
OD 25 WRZE ŚNIA - po znaj
szcze gó ły i apli kuj! Agen cja
Pra cy The Per fect Match B.V.
po szu ku je pra cow ni ków pro -
duk cyj nych do pra cy w Ho lan -
dii. Są to pra ce w za kła dach
zaj mu ją cych się pro duk cją
spo żyw czą. W skład obo wiąz -
ków wcho dzi pa ko wa nie i sor -
to wa nie pro duk tów na ta śmie,
pa ko wa nie do kar to nów itp.
Mi le wi dzia na (acz kol wiek nie -
wy ma ga na): zna jo mość j.an -
giel skie go. Agen cja Pra cy The
Per fect Match B.V. ofe ru je:za -
kwa te ro wa nie, ubez pie cze nie
zdro wot ne, trans port na te re -
nie Ho lan dii, opie kę pol skie go
ko or dy na to ra, co ty go dnio we
prze le wy, le gal ną pra cę zgod -
ną z ho len der skim Ukła dem
Zbio ro wym Pra cy (zwa nym
CAO). CHA RAK TER PRA CY:
pra ca od paź dzier ni ka 2017.
Oso by za in te re so wa ne pro si -
my o prze sła nie uak tu al nio ne -
go CV (wraz z uję ciem ostat -
nie go pra co daw cy) z do pi -
skiem PRO DUK CJA na ad res:
in fo@tpm work.com LUB re je -
stra cję po przez for mu larz kon -
tak to wy tpm work.com/#for -
mu larz (Cer ty fi kat nr
2318/1b). W ce lu uzy ska nia
in for ma cji na te mat szcze gó -
łów pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny w dni ro bo cze pod nu -
me rem +48 61 820 55 50 ..
W tre ści CV pro si my o wpi sa -
nie zgo dy na prze twa rza nie da -
nych oso bo wych: Wy ra żam
zgo dę na prze twa rza nie mo ich
da nych oso bo wych dla po trzeb
nie zbęd nych dla re ali za cji pro -
ce su re kru ta cji, zgod nie z usta -
wa z dnia 29 sierp nia 1997 ro -
ku o ochro nie da nych oso bo -
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Za strze ga my so bie pra wo roz -
mo wy z wy bra ny mi kan dy da ta -
mi. www.tpm work.com.

Spa wacz MIG/MAG + elek -
tro da. Ho len der ski pra co daw ca
po szu ku je do świad czo nych
spa wa czy. Wy ma ga nia: do -
świad cze nie na w/w sta no wi -
sku (min. 2 la ta), VCA, ko mu ni -
ka tyw ny ję zyk an giel ski lub nie -
miec ki, mi le wi dzia ne wła sne
au to. Ofe ru je my: ho len der ska
umo wa o pra cę, dłu go ter mi no -
we za trud nie nie, staw ka do ne -
go cja cji, za kwa te ro wa nie za -
pew nio ne przez pra co daw cę.
Oso by za in te re so wa ne pro si my
o kon takt cv@ch -24.com lub
+48 864711471, 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.

Or der pic ker. Pra ca na ma -
ga zy nie w cen trum lo gi stycz -
nym. Kan dy dat mu si mieć do -
świad cze nie w pra cy przy zbie -
ra niu za mó wień, od por ność na
stres i szyb kość dzia ła nia w za -
kre sie swo ich obo wiąz ków.
Pra cow nik na pod sta wie po le -
ceń z ze sta wu słu chaw ko we go
bę dzie zbie rał pro duk ty z ma -
ga zy nu, kom ple to wał za mó -
wie nie oraz przy go to wy wał za -
mó wie nie do dal szej dys try bu -
cji. Pra cow nik mu si być do -
kład ny w pra cy i lo gicz nie my -
śleć w trak cie wy ko ny wa nia
swo jej pra cy. Do wy ko na nia
swo jej pra cy pra cow nik bę dzie
uży wał wóz ka ECE, ska ne ra
oraz ze sta wu słu chaw ko we go.
Licz ba miej sce pra cy: 6 sta no -
wisk pra cy. Miej sce pra cy: Ede.
Typ miej sca pra cy: Ma ga zyn.
Staw ka wy na gro dze nia: 10.01
eu ro brut to. Licz ba go dzin: 32-
46 ty go dnio wo (po za se zo nem
licz ba go dzin 32-36 go dzin
tyg., w se zo nie 40-50 go dzin
tyg.). Moż li wość nad go dzin:
Tak. Pra ca na zmia ny: Nie. Do -
da tek zmia no wy: Nie. Pra ca
na dłu gi okres cza su. Zna jo -
mość ję zy ka An giel skie go:
Tak, min. B2. Za kwa te ro wa nie:
wła sne za kwa te ro wa nie w
oko li cy mi le wi dzia ne. Trans -
port: wła sne* lub AB Oost.
Ubez pie cze nie: wła sne lub Hol -
land Zorg** Po czą tek Pra cy:
do usta le nia. 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 mi -
chal.ba nach@abo ost.nl.

Reklama
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Dzień do bry Pa nu/Pa ni,
Do wie dzia łam się o Pań -

stwu z Fa ce bo oka. Czy mu -
szę roz li cze nie po dat ko we
ro bić rów nież w Pol sce?
Miesz kam w Ho lan dii od
chy ba 2008 ro ku i do 2015
ro ku roz li cze nie po dat ko we
ro bi łam tyl ko w Ho lan dii.
Pro szę o wię cej in for ma cji.

Mi łe go dnia

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

Od po wiedź:

Je śli jest Pa ni w Pol sce po -
dat ni kiem o nie gra ni czo nym
obo wiąz ku po dat ko wym, to
rze czy wi ście na le ży zło żyć w
pol skim urzę dzie skar bo -
wym roz li cze nie po dat ko we.

l  l  l

Dzień do bry,
Dwa la ta te mu uro dzi łam

sy na, mąż wy je chał do Ho -
lan dii i za ło żył fir mę. Po wie -
dzia łam, że by się sta rał o ro -
dzin ne, bo jest lep sze niż u
nas. Zo sta ło nam przy zna ne
i wy rów na ne, ale nie ste ty ja
nie do sta łam i nie do sta ję
tych pie nię dzy. Mąż po bie ra
ro dzin ne w Ho lan dii ca ły
czas od dwóch lat, ale nie -
ste ty ja go nie otrzy mu ję.
Chcia łam, że by zmie nił nu -
mer kon ta na mój, ale nie
chce. Na sze sto sun ki nie są
naj lep sze i chcę roz wo du. Co

mo gę zro bić, że by otrzy my -
wać ten za si łek, bo on sam
się nie zgo dzi na zmia nę.

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:

Mu sia ła by Pa ni sa mo -
dziel nie zło żyć wnio sek o za -
si łek ro dzin ny.

l  l  l

Wi tam,
Zna la złem w in ter ne cie ar -

ty kuł „Je steś nie zdol ny do
pra cy? Mo żesz sta rać się o
za si łek cho ro bo wy z Ho lan -
dii!”. Miesz kam w Niem -
czech, a pra cu ję na kon trakt
sta ły w Ho lan dii. Od kwiet nia
2016 ro ku mam pro blem z
no gą, któ ra jest po dwóch za -
bie gach. W chwi li obec nej je -
stem pod okiem or to pe dy

nie miec kie go i cze kam na
spe cjal ne bu ty or to pe dycz ne
(koszt: 1600 eu ro). We dług
mo je go or to pe dy nie po wi nie -
nem cho dzić do pra cy, po nie -
waż mu szę uwa żać i nie for -
so wać no gi (zwłasz cza, że w
cią gu ostat nich 3 ty go dni do -
sta łem 4 za strzy ki, co świad -
czy, że nie jest do brze i ta ką
opi nie wy sta wił le karz or to pe -
da dla ubez pie czal ni). Le karz
nie miec ki wy sta wia mi zwol -
nie nia z pra cy po wi zy tach
kon tro l nych lub na głych, je że -
li sy tu acja te go wy ma ga, na -
to miast ubez pie czal nia uwa -
ża, że po wi nie nem cho dzić
do pra cy (wy ko ny wać pra cę
sie dzą cą) mi mo, iż or to pe da
wy sta wił mi re cep tę na ku le,
przy po mo cy któ rych po ru -
szam się ze wzglę du na ból
to wa rzy szą cy mi każ de go
dnia. Do te go przyj mu je le ki
za le co ne przez or to pe dę. Pro -
blem jest też w tym, że każ de -
go ran ka mam ból no gi, któ ry
czę sto utrud nia mi na wet do -
tar cie do to a le ty. Czy ubez pie -
czy ciel i pra co daw ca ma ją
obo wią zek ak cep to wać zwol -
nie nia z pra cy wy sta wia ne

przez nie miec kie go le ka rza?
Czy mu szę cho dzić te raz w
tym okre sie (je że li ból jest sil -
ny) do pra cy, kie dy czę sto jaz -
da sa mo cho dem spra wia mi
trud ność? Wszyst kie mu to -
wa rzy szy ogrom ny stres, któ -
ry do dat ko wo utrud nia mi
nor mal ne funk cjo no wa nie w
ży ciu i dla te go od mar ca roz -
po czą łem psy cho te ra pie i je -
stem na psy cho tro pach.

Pro szę o od po wiedź.

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

Od po wiedź:

Je śli ma Pan zwol nie nie le -
kar skie, któ re mó wi ja sno,
że nie jest Pan zdol ny do pra -
cy sto ją cej, to pra co daw ca,
jak rów nież ubez pie czal nia,
po win ni ta kie zwol nie nie za -
ak cep to wać (chy ba, że pra -
co daw ca za gwa ran tu je np.
pra cę sie dzą cą). Nie wąt pli -
wie w tej sy tu acji po le ca my
kon sul ta cje praw ną - na
pew no znaw ca pra wa pra cy
i praw ubez pie czo ne go roz -
wie je Pa na wąt pli wo ści.

WTOREK, 3 października 2017Rozmaitości14

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.

Reklama
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Na okrę cie mło dy maj tek py ta
sta re go że gla rza

- Opo wiedz mi, dla cze go nie
masz no gi?

- No bo kie dyś wy pa dłem za
bur tę i re kin mi od gryzł

- A dla cze go masz hak za miast
dło ni?

- No bo kie dyś mie li śmy po tycz -
kę z pi ra ta mi i od cię li mi dłoń 

- A dla cze go nie masz oka?
- No bo kie dyś tak sto ję na stat -

ku pa trzę w nie bo i na gle mi me -
wa na ro bi ła.

- No tak, ale od te go się nie tra -
ci oka, wy star czy wy trzeć!

- No wła śnie, a to był pierw szy
dzień kie dy mia łem hak za miast
rę ki.

Je dzie ro dzi na szo są: mąż, żo -
na i dwu let ni Jaś. Za trzy mu je ich
po li cja i ba da ich al ko ma tem

Mąż: 2 pro mi le,
- Do ra dio wo zu! Już!
- Ależ pa nie, ma cie al ko mat ze -

psu ty, niech pan ba da żo nę!
Żo na: 2 pro mi le.
- Tym bar dziej do ra dio wo zu!
- Ależ na praw dę nic nie pi li śmy!

Niech pan zba da Ja sia! Dziec ku
prze cież by śmy nie da wa li!

Jaś: 2 pro mi le.
- Prze pra sza my pań stwa, rze -

czy wi ście ma my ze psu ty al ko -
mat. Pro szę je chać da lej, do wi -
dze nia! - mó wi po li cjant.

Ro dzin ka je dzie da lej. Po chwi li
mąż od wra ca się do żo ny i mó wi:

- Wi dzisz? A mó wi łaś, że by Ja -

sio wi nie da wać!

Po li cjant za trzy mu je kie row cę,
któ ry prze je chał skrzy żo wa nie na
czer wo nym świe tle. Roz po zna je
w nim swe go by łe go na uczy cie la
pol skie go.

- Noo, pa nie pro fe so rze, man -
da tu pa nu nie wle pię, ale na ju tro
na pi sze mi pan sto ra zy: "Nie bę -
dę prze jeż dżał na czer wo nym
świe tle".

Ja sno widz do ja sno wi dza:
- A wiesz?...
- Wiem...

Roz ma wia ją dwaj psy chia trzy:
- Wiesz - mó wi je den z nich -

mam fan ta stycz ne go pa cjen ta.
Cier pi na roz dwo je nie jaź ni i obaj
pła cą.

Spo ty ka ją się dwaj oj co wie:
- Jak po stę py ma łe go w szko le?

- py ta je den
Dru gi ma cha zre zy gno wa ny rę -

ką:
- Nie naj le piej. Idę na wy wia -

dów kę pod przy bra nym na zwi -
skiem.

Cio cia zwra ca się do sio strzeń -
ca:

- Pod staw rącz ką Ja siu, na sy pię
ci orzesz ków.

- Pro szę ra czej dać ta tu sio wi!
- Tak bar dzo ko chasz ta tu sia?
- Nie oto cho dzi!!! Ta tuś ma

więk szą rę kę…

Na uczy ciel ka do Ja sia:
- Przy znaj się, ścią ga łeś od Mał -

go si!
- Skąd pa ni to wie?
- Bo obok ostat nie go py ta nia

ona na pi sa ła: "Nie wiem", a ty na -
pi sa łeś: "Ja też".

Jaś wi ta cio cię, któ ra przy je cha -
ła w od wie dzi ny: 

- Dzień, do bry cio ciu! Ale się ta -
ta ucie szy! Wo ła ra do śnie. 

- A to dla cze go, ko cha nie? 
- Bo przed chwi lą po wie dział, że

tyl ko cie bie bra ku je nam do
szczę ścia.

Wcho dzi męż czy zna do ka wia -
ren ki in ter ne to wej i py ta :

- Czy są wol ne kom pu te ry ?
- Nie - ma my sa me szyb kie.

Ka to lik pró bu je wy tłu ma czyć
Ate iście, co to jest cud:

K - No oo, na przy kład jak ja kiś
czło wiek spad nie z 50 m wie ży i
nic mu się nie sta nie.

A - No oo... to jest przy pa dek.
K - Ok, a jak on wyj dzie na ta

wie żę, sko czy i da lej nic się nie
sta nie?

A - Mmmm... to jest szczę ście.
K - O ra ny, a jak trze ci raz sko -

czy z tej wie ży i nic??!
A - Przy zwy cza je nie.

- Ko gut zniósł jaj ko na gra ni cy
pol sko -cze skiej. Do ko go na le ży
jaj ko?

- Do ni ko go, bo ko gu ty nie zno -
szą ja jek...

- Ma mo, z me go li stu do św. Mi -
ko ła ja wy kreśl ko lej kę elek trycz -
ną, a wpisz łyż wy.

- A co, nie chcesz już po cią gu?
- Chcę, ale je den już zna la złem

w wa szej sza fie.

Na uczy ciel ka do Ja sia:
- Ja siu, po wtórz po mnie: I łka

pu ste ser ce bó lem.
Jaś po słusz nie po wta rza:
- Ił, ka pu stę, ser, ce bu lę.

- Po dob no zmie ni łeś pra cę? -
mó wi ko le ga do Ko wal skie go.

- Tak. Zro bi łem to ze wzglę dów
zdro wot nych.

- A co ci do le ga?
- Mnie nic, ale mo je mu sze fo wi

ro bi ło się nie do brze na mój wi -
dok...

Roz ma wia ją dwie ko le żan ki:
- Ma rio la, jak mo żesz ty le jeść,

sko ro cią gle po wta rzasz, że dbasz
o li nię?

- Bo li nia po win na być gru ba i
wy ra zi sta!

Sę dzia py ta oskar żo ne go:
- Czy to praw da, że sprze da wał

pan sok po ziom ko wy, twier dząc
że to elik sir dłu go wiecz no ści?

- Tak! Wy so ki są dzie!
- Czy oskar żo ny był już za to ka -

ra ny?
- Tak. W 1367 ro ku, a póź niej w

1875.

- Pro siacz ku, Pro siacz ku! - wo ła
Ku buś Pu cha tek - Krzyś dał nam
dzie sięć ba ry łek mio du do po dzia -

łu. To na każ de go bę dzie po
osiem.

- Ależ Pu chat ku - mó wi Pro sia -
czek - dzie sięć ba ry łek na dwóch,
to bę dzie po pięć, nie po osiem

- Ja tam nie wiem, ja tam nie
wiem, ja tam swo je 8 ba ry łek zja -
dłem!

Na po la nie w le sie pa są się kro -
wy.Na gle zza drze wa wy cho dzi za -
ją czek i mó wi:

- Wi tam sza now ne kró wecz ki!
Czy jest mo że mię dzy pa nia mi ja -
kiś cwa nia czek?

- Nie ee - od po wie dzia ły zdzi wio -
ne kro wy.

- No to zrzu tecz ka po 5 zło tych!
Na dru gi dzień sy tu acja się po -

wta rza. Zde ner wo wa ne kro wy wy -
sła ły de le ga cję do li sa.

- Ty lis, za ją czek wy łu dza od nas
go tów kę, chodź i za graj dla nas
cwa niacz ka. Lis się zgo dził. Trze -
cie go dnia kro wy znów pa są się
na po la nie. Przy cho dzi za ją czek:

- Wi tam sza now ne pa nie. Czy
jest po mię dzy pa nia mi ja kiś cwa -
nia czek?

Lis wsta je i mó wi:
- Je stem, a co ma ły? W tym

mo men cie zza drzew wy cho dzi
niedź wiedź.

- A nic, krów ki jak zwy kle po
"pią ta lu", a cwa nia czek 15!

- Nie mo gę na uczyć mę ża utrzy -
my wa niu po rząd ku.

Ża li się Ko wal ska są siad ce.
- A co on ta kie go ro bi ?
- Za każ dym ra zem cho wa port -

fel w in ne miej sce!

Do ba cy pod cho dzą tu ry ści:
- Ba co, doj dzie my tą dro gą nad

mor skie oko?
- Ja sne, pro ściut ko tyl ko idź cie.
Gdy tu ry ści ode szli ba ca mó wi

sam do sie bie
- Prze cie zie mia jest okrą gła.

Do sto ją ce go po li cjan ta pod -
cho dzi lek ko pod chmie lo ny stu -
dent i py ta:

- Czy moż na po wie dzieć na po -
li cjan ta osioł?

- Nie moż na. Za pła ci pan wów -
czas man dat za ob ra zę wła dzy.

- A w ta kim ra zie czy moż na do
osła po wie dzieć po li cjant?

- To pa nu wol no.
- Dzię ku ję, pa nie po li cjan cie...
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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!

Ignorowana prawda
jak nie dotknięta cisza błękitu

odchodzi bezpowrotnie
w pustkę naszej niemocy

ignorowana prawda
niedostrzeżona otchłań braku
wzmaga w nas poczucie klęski

od zarania wiosny życia
do progu jesiennej nocy

Zignorowana prawda
jest niepowetowaną stratą
brakiem ochrony kwiatu

w porę kwitnienia
bez którego nie będzie

przyszłego istnienia
ni w świecie biednych

ni w raju bogatych

*    *    *

Fakt nie do wiary
We wszelkie koniunkturze

aby EKO-BAŁAGAN
(zwłaszcza trucizn opary)

można było ciągle ukrywać
działając wbrew naturze…
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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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