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Jak uzyskać wyższy zwrot podatku z Niemiec?
Okres dopełnienia obowiązku podatkowego, jakim jest rozliczenie się z
urzędem skarbowym za
dochody osiągnięte w
ubiegłym roku, w pełni.
Do rozliczenia warto jednak przygotować się dużo, dużo wcześniej.
Jakich dokumentów potrzebuję, aby się rozliczyć?

STRONA 15
Przydatne Kontakty

STRONA 23
Reklama

Aby się rozliczyć potrzebne są
następujące dokumenty:
- wszystkie otrzymane karty
podatkowe (Lohnsteuerbescheinigung) za dany rok,
- zaświadczenie EU/EWR potwierdzone przez polski Urząd
Skarbowy,
- akt małżeństwa na druku europejskim (przy rozliczeniu
wspólnym),
- akt urodzenia dziecka na
druku europejskim (przy
uwzględnieniu dziecka),
- dwujęzyczne zaświadczenie
o składkach odprowadzonych do

ZUS-u (dla osób oddelegowanych z Polski do pracy w Niemczech),
- Leistungsnachweis (jeśli pobierany był zasiłek dla bezrobotnych).
Dla osób prowadzących podwójne gospodarstwo domowe
potrzebne są dodatkowo:
- potwierdzenia opłat czynszu
za mieszkanie w Niemczech,
- rachunki za paliwo.
Rozliczenie indywidualne
vs. rozliczenie wspólne

Nie ulega wątpliwości, że (jeśli tylko istnieje taka możliwość)
rozliczenie wspólne z małżonkiem jest z reguły korzystniejszą
opcją, biorąc pod uwagę wysokość zwrotu podatku, jaki można otrzymać z niemieckiego
urzędu skarbowego.
Finanzamt akceptuje rozliczenia wspólne nawet wtedy,
jeśli w danym roku podatkowym małżeństwo trwa ledwie
1 dzień.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Praca i życie w Holandii i Belgii

Jak uzyskać wyższy zwrot podatku z Niemiec?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dlatego w przypadku osób,
które zawarły związek małżeński dopiero 31.12.2016 roku,
już istnieje możliwość wspólnego rozliczenia ich dochodów za
rok 2016.
Jest to niewątpliwie duża korzyść, ponieważ zasadniczą różnicą cechująca te dwa rodzaje
rozliczeń jest przysługująca ulga
podatkowa, za jaką uchodzi podstawowa kwota wolna od podatku, która należy się każdemu i
jest wliczana automatycznie
przez urząd.
Podstawowa kwota wolna od
podatku (Grundfreibetrag) oznacza tyle, że tylko dochody przekraczające tę kwotę zostają opodatkowane, a różnica między
wspólnym a indywidualnym
opodatkowaniem jest pokaźna,
ponieważ:
- przy rozliczeniu indywidualnym za rok 2016 kwota wolna
od podatku wynosi 8652 euro,
- przy rozliczeniu wspólnym za
rok 2016 kwota wolna od podatku wynosi 17304 euro.
Oznacza to tyle, że jeżeli
podatnik rozlicza się indywidualnie i jego dochód do opodatkowania znajduje się poniżej granicy 8652 euro, to
odzyska on cały swój zapłacony podatek. Analogicznie
do tego, jeżeli podatnik rozlicza się wspólnie i jego dochód do opodatkowania będzie niższy niż 17304 euro,
to również odzyska cały zapłacony podatek.

Mając na uwadze powyższe,
warto korzystać z przywileju, jakim jest rozliczenie wspólne z
małżonkiem, jeśli tylko istnieje
taka możliwość.
Z jakich ulg warto skorzystać, aby podwyższyć swój
zwrot podatku?

Odpowiedź na to pytanie jest
prosta – z każdych, jednak podkreślić trzeba, iż nie każda ulga
lub odliczenie daje taką samą
korzyść. Jedne mają bardzo duże
znaczenie i wpływają znacząco
na podwyższenie kwoty zwrotu,
bo potrafią podnieść ją nawet o
1000 euro, a inne podwyższają
kwotę zwrotu jedynie o kilka euro. Tak czy inaczej w rozliczeniu
warto uwzględnić wszystkie ulgi i
odliczenia, które Ci przysługują.
Poza ulgą na dzieci (Kinderfreibetrag) oraz ulgą dla samotnego rodzica (Entlastungsbetrag
für Alleinerziehende) istnieją
różnego rodzaju odliczenia, które zmniejszają zobowiązanie podatkowe względem Finanzamtu.
Najbardziej korzystne są
przede wszystkim odliczenia w
ramach prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (jeżeli oprócz mieszkania w Niemczech posiadasz i utrzymujesz
mieszkanie w Polsce):
- zjazdy z Niemiec do Polski
(maksymalnie możliwe do odliczenia są 53 zjazdy),
- czynsz opłacany na terenie
Niemiec.

Pozostałe odliczenia

Pozostałe odliczenia, które co
prawda nie tak znacząco podwyższają kwotę zwrotu, ale na pewno
warto z nich skorzystać, to m.in.:
- dojazdy z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca
pracy,
- koszty związane z pracą zamiejscową, delegacją (jeśli nie
były rekompensowane przez
pracodawcę),
- szkolenia, kursy i egzaminy
(jeśli związane są z wykonywaną
pracą),
- koszty aplikacji o pracę,
- nadzwyczajne koszty samochodowe (wypadek podczas dojazdu do pracy, silnik zamienny
lub kradzież auta),
- koszty przeprowadzki (jeśli
spowodowane są pracą),
- opłaty na poczet zrzeszeń zawodowych, nadzwyczajne obciążenia, np. wspieranie Czerwonego Krzyża,
- wyposażenie stanowiska
pracy ( np. narzędzia, specjalistyczne książki i czasopisma),
- nabycie, czyszczenie i naprawa ubrań roboczych,
- prywatne ubezpieczenia,
- koszty leczenia i lekarza specjalisty,
- utrzymanie osoby przebywającej w Twoim gospodarstwie
domowym (w tym wypadku konieczne jest zaświadczenie z
gminy w Polsce potwierdzające,
że dana osoba jest utrzymywana przez podatnika),
- koszty robotników (rzemieślnicze) ,

- alimenty płacone na rzecz
byłego małżonka,
- koszty rozwodu,
- koszty pogrzebowe.
Ważne – pamiętaj!

Na wszystkie odliczenia, z których korzystamy, musimy posiadać odpowiednie potwierdzenia,
rachunki, faktury, a jeśli koszty
zostały zrekompensowane przez
pracodawcę, to wtedy już nie
podlegają odliczeniu.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ ANNA
KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

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

Odpowiedzi udzielimy
na łamach gazety.
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Praca produkcyjna SCHIJNDEL. Jeśli jesteś osoba poszukującą zatrudnienia oraz mieszkasz w Schijndel i okolicach to
mamy dla Ciebie ofertę pracy.
Dla naszego klienta, który dostarcza swoje produkty (deski z
rożnego rodzaju drewna) na całym świecie poszukujemy pracownika produkcji. Do obowiązków na danym stanowisku będzie należało: obsługa maszyn
produkcyjnym, kontrola jakości
produktów. Wymagania: doświadczenie w pracy produkcyjnej, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim, motywacja do pracy, własny transport oraz zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy.
Zainteresowany? Wyślij cv w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl. Chcesz
dowiedzieć się więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717.
Zatrudnimy monterów płyt
elewacyjnych. Poszukujemy
ekip monterów płyt elewacyj-

nych Lokeren. Praca na terenie
Belgi. Wymagamy: Doświadczenia, własnej działalności gospodarczej, znajomości j. angielskiego ( przynajmniej 1 osoba),
własnego transportu. Oferujemy współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy
a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Pakowanie TILBURG. Job Investment poszukuje pracowników dla klienta znajdującego
się w Tilburgu do pakowania
oraz sprawdzania jakości żywności (warzyw, owoców, sałatek). Praca odbywa się w systemie jednozmianowym (możliwość pracy na nocki lub godziny
popołudniowe). Wymagania:
chęć i motywacja do pracy, porozumiewanie się w języku angielskim bądź holenderskim,
własny transport oraz zakwaterowanie mile widziane. Oferujemy: przejrzysta umowę oparta o
holenderskie warunki pracy,
prace w malej, rodzinnej firmie,
stawka: 9,80 euro brutto + do-

datki zmianowe i zwrot kosztów
dojazdu, możliwość długoterminowego zatrudnienia. Zainteresowany? Czekamy na Twoje cv,
które możesz przesłać na adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie: 073-711-3-717.
Order Picker. Dla naszego
klienta europejskiego centrum
dystrybucyjnego odzieży znanej marki poszukujemy osób
do pracy w charakterze orderpickera. Praca w Utrechcie i
Amsterdamie. Praca polega
na: Sortowaniu odzieży znanej
ekskluzywnej marki, Zbieranie
zamówień zgodnie złożonych
online za pomocą skanera,
Przyjmowanie zwrotów, Pakowanie i przepakowywanie,
Przygotowywanie zamówień do
wysyłki. Wymagania: Umiejętność liczenia, Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, Dyspozycyjność do
pracy na rożnych działach, Znajomość języka angielskiego na
poziomie komunikatywnym,

Prawo jazdy mile widziane.
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie, Możliwość podjęcia
pracy z grupą znajomych, również pary, Ubezpieczenie zdrowotne, Zwrot kosztów za dojazdy do pracy, Opiekę koordynatora. Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy do
aplikowania przez przesłanie
CV na praca@bizztemp.nl wpisując w tytule ‘’Order Picker’’
lub pod numerem telefonu
+31614731834.
Dekarz-blacharz
(blacha
ocynkowana). Zadania: montaż
pokryć dachowych z blachy
ocynkowanej, montaż rynien i
okien dachowych, obróbki blacharskie, cięcie i zaginanie
blach, umiejętność lutowania i
spawania. Wymagania: znajomość rysunku technicznego,
umiejętność
dokonywania
szczegółowych pomiarów, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy - min. 3 lata, dyspozycyjność do podjęcia pracy
od zaraz, prawo jazdy kat. B mile widziane. Oferujemy: legalną

pracę dla renomowanych firm
holenderskich, zatrudnienie w
oparciu o umowę o pracę tymczasową na warunkach holenderskich, gwarancję opłaconego już zakwaterowania. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny. T: 0031 485
350 380 .Aplikacje proszę przesłać na: joanna@worxx.nl.
Hydraulik / monter CO, Holandia. Agencja Zatrudnienia
PanPol (KRAZ 1670) poszukuje
dla zagranicznych partnerów hydraulików wod-kan, monterów
centralnego ogrzewania i wentylacji do pracy w Holandii. Obowiązki: montaż instalacji centralnego ogrzewania na różnych
obiektach, tj. budynkach mieszkalnych, przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej,
montaż instalacji wodnokanalizacyjnej, montaż klimatyzacji i
wentylacji. Wymagania: doświadczenie na stanowisku hydraulika (minimum 2 lata), komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, prawo jazdy + własny samo-

chód, mile widziana umiejętność spawania gazowego (metoda 311). Oferujemy: nasz
partner przewiduje dla dobrze
sprawujących się pracowników
stałe zatrudnienie, atrakcyjne
warunki finansowe, możliwość
negocjacji stawek uzależniona
od doświadczenia, referencji,
poziomu języka angielskiego
lub niemieckiego, posiadania
lub nieposiadania samochodu,
świadczenia urlopowe, mieszkanie płatne przez pracodawcę pokój jednoosobowy, wysoki
standard, kilometrówka płatna
w zależności od odległości praca-mieszkanie / mieszkanie-praca. Osoby zainteresowane
ofertą prosimy o przesyłanie CV
w języku angielskim lub niemieckim wraz ze skanami lub
zdjęciami posiadanych certyfikatów i referencji na adres: rurarz@euroworker.pl.
Stolarz / Utrecht. Dla naszego klienta, dużej firmy budowlanej, poszukujemy stolaCIĄG DALSZY NA STR. 3
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rzy wykończeniowych do projektu zlokalizowanego w Holandii. Docenimy Twoje doświadczenie, umiejętności
manualne i profesjonalizm.
O JobXion: Jobxion Poland
sp. z o .o. jest filią holenderskiej firmy Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12 lat działającej w branży budowlanej i
technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Dobrze, abyś posiadał.. Kilkuletnie doświadczenie w
pracach stolarskich (przy renowacjach – mile widziane);
Umiejętność posługiwania
się rysunkiem technicznym i
narzędziami stolarskimi; Komunikatywną znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holender skiego;
Prawo jazdy kategorii B i własny samochód mile widziane; Samodzielność i wysoką
kulturę osobistą... a w zamian za to, otrzymasz od Jobxion: Pracę podnoszącą
kwalifikacje i dającą mnóstwo osobistej satysfakcji;
Holenderską umowę o pracę;
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko Twojego miejsca pracy; Ubezpieczenie; Cotygodniowe wynagrodzenie w/g CAO; Opiekę
polskiego koordynatora na
miejscu w Holandii; Elektronarzędzia i odzież roboczą;
Dopłaty za dojazdy do pracy
swoim samochodem; Możliwość podjęcia darmowej nauki języka holenderskiego;
Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników –
bonusy finansowe za polecenie; Pokrycie kosztów uzyskania cer tyfikatu bezpieczeństwa VCA (140 EURO)
niezbędnego do pracy w sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak
Holandia, Niemcy, Austria,
Belgia, Luksemburg). Jak
aplikować? Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ na http://jobxion.pl/oferty-pracy/.
Zatrudnimy
spawaczy
Mig/Mag/Tig. Zatrudnimy spawaczy Mig/Mag/Tig . Do spawania konstrukcji stalowych.
Praca na wysokościach. Praca
na terenie Belgi.Wymagamy:
prowadzenia działalności gospodarczej, doświadczenia w
prowadzeniu ww prac minimum 3 lata, umiejętności czytania planów, znajomości j. Angielskiego bądź niderlandzkiego komunikatywnie, Prawo jazdy kat.B, własny samochód.
Oferujemy płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy

a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Praca Elektryk Niemcy Holandia dla Fachowca. Bezpośrednio u Niemca, Hollendra
bez Polskich firm pośredniczących! Wynagrodzenie: zależy
od kwalifikacji, 2180-3180 euro netto miesięcznie, Mieszkanie do ustalenia przed podjęciem pracy! Umowa stała, niemiecka albo holenderska. Pełny zakres świadczeń socjalnych, ubezpieczenie itp. Wymagane: doświadczenie, praktyka, uprawnienia, język niemiecki lub angielski - komunikatywny, aby się dogadać, im
lepszy tym lepiej. CV i list motywacyjny po polsku i niemiecku
ewentualnie po angielsku, dopisz uprawnienia. Obowiązki:
praca na budowach (domy prywatne, biurowce, halle), wykonywanie prac instalacyjnych i
przyłączeniowych, samodzielnie lub w grupie ludzi. Prawo
jazdy kategorii B i własny samochód (mile widziane), ewentualnie pociąg i autobusy. Rozmowy wstępne po polsku, następnie po niemiecku lub angielsku, tel.: +49 (0) 157 787
42 174 Niemcy, Piotr, język
polski, www.willemsjob.de
piotr@willemsjob.de,
alles1@onet.pl proszę oczekiwać
potwierdzenia! Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
92147, Umsatzsteuergesetz:
DE206174879.
Pokojówka / Sprzątaczka
Hotel Amsterdam Centrum.
Hotel Abba poszukuje osoby
na stanowisko Pokojówka /
Sprzątaczka. Jesteśmy jednogwiazdkowym hotelem z 38
pokojami. Większość naszych
pracowników mówi po polsku,
jezyk angielski nie jest wymagany, ale mile widziany. Praca
na +/- 4 dni (minimum 3) w tygodniu za 10.55 euro brutto na
godzinę (9.50 euro netto). Doświadczenie w pracy na stanowisku pokojowy/pokojówka
mile widziane, ale nie wymagane. Poszukujemy kogoś z
Amsterdamu, Zaandam lub
okolic. Niestety, nie zapewniamy zakwaterowania. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV ze zdjęciem na adres
e-mail: info@hotel-abba.com.
*BSN Required! Numer BSN
wymagany!!!
Stolarz / Den Haag. Dla naszego klienta, dużej firmy budowlanej, poszukujemy stolarzy wykończeniowych do projektu zlokalizowanego w Holandii. Niezbędna będzie tutaj
umiejętność czytania i stosowania wytycznych zawartych w

rysunkach technicznych oraz
samodzielność. Docenimy Twoje doświadczenie, umiejętności
manualne i profesjonalizm. O
JobXion: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12
lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Dobrze, abyś posiadał.. Kilkuletnie doświadczenie w praReklama

cach stolarskich (przy renowacjach – mile widziane), Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i narzędziami stolarskimi, Komunikatywną znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego, Prawo jazdy kategorii B i własny samochód
mile widziane, Samodzielność i
wysoką kulturę osobistą ...a w
zamian za to, otrzymasz od Jobxion: Pracę podnoszącą kwalifikacje i dającą mnóstwo osobistej satysfakcji, Holenderską

umowę o pracę, Możliwość
skorzystania z zakwaterowania
blisko Twojego miejsca pracy,
Ubezpieczenie, Cotygodniowe
wynagrodzenie w/g CAO, Opiekę polskiego koordynatora na
miejscu w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą, Dopłaty za dojazdy do pracy swoim
samochodem, Możliwość podjęcia darmowej nauki języka
holenderskiego, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy finansowe
za polecenie, Pokrycie kosztów

uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze
budownictwa (honorowany w
takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg). Jak aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ – na
stronie internetowej: http://jobxion.pl/oferty-pracy/.
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Monter fasad. Dla naszego
klienta poszukujemy monterow
fasad ,Oczekiwania: doświadczenie na w/w stanowisku, mile
widziane brygady, zdolności manualne, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
VCA. Oferujemy: zatrudnienie
na warunkach holenderskich,
ubezpieczenie
zdrowotne,
atrakcyjne wynagrodzenie, kwatera w pełni wyposażona , bezpłatna. Osoby zainteresowane
prosze o przeslania aplikacji na
adres:
joanna@worxx.nl,
Tel.0031 485 350 380.
MONTER IZOLACJI (bez doświadczenia). Happy Workers
EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze budowlanym. Dla jednego z naszych
klientów poszukujemy monterów izolacji zamieszkałych w
Holandii: Obowiązki: Izolacja
mieszkań ( izolacja ścian i podług), Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta zgodnie
ze standardami firmy. Wymagania: Umiejętność pracy w zespole, Doświadczenie w pracach budowlanych, Certyfikat
VCA / SCC ( lub chęć zdobycia),

Dobra znajomość języka niemieckiego, angielskiego lub
holenderskiego ( warunek zatrudnienia), Posiadanie własnego dowozu do pracy, Miejsce zamieszkania max.30 minut drogi od Amersfoor tu,
Meppel lub Den Bosch ( dla
pracowników mieszkających w
Holandii). Oferujemy: Szkolenia w zakresie izolacji, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, Atrakcyjne wynagrodzenie, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo. Jesteś zainteresowany?
Prześlij nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej
o nas: www.happyworkerseu.nl.
Zatrudnimy ekipy monterów
kamienia dekoracyjnego. Poszukujemy ekip monterów kamienia dekoracyjnego. Praca
na terenie Belgi. Zakres prac:
Montowanie kamienia dekoracyjnego oraz naturalnego na
izolacje (elewacje); piłowanie,
klejenie, fugowanie kamienia
sekoracyjnego; kładzenie systemów Eboard, isofacade i cantillana. Wymagania: Własna działalność gospodarcza; Doświadczenie w pracach przy osiedlach
mieszkaniowych; Prawo jazdy

oraz własny transport samochodowy; znajomość języka angielskiego komunikatywnie; Oferujemy płacę do ustalenia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
pod numerem telefonu: +48
729475717.
Pracownik magazynu SPS BV
s'- Hertogenbosch. Agencja pracy Job Investment poszukuje
pracowników do jednego ze
swoich najlepszych klientów –
firmy SPS BV znajdującej się w
Den Bosch, która zajmuje się
produkcja farb oraz wysyłką ich
do najpopularniejszych sklepów
budowlano-dekoracyjnych. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: Pracownik
magazynu: zbieranie zamówień
+ EPT. WYMAGANIA: doświadczenie, znajomość języka angielskiego lub holenderskiego,
własne zakwaterowanie w okolicy miejsca pracy (Den Bosch/
Vlijmen/ Oss i okolice) mile widziane, chęć i motywacja do
pracy. OFERUJEMY: prace na
dłuższy okres czasu (40 godz.
tyg.), stawka: 10,52 euro, dwie
zmiany: 7:00-16:00 oraz 10.00
- 19.00, umowę oparta o holenderskie warunki pracy. Jeśli je-

steś zainteresowany powyższą
oferta skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3-717 lub
prześlij nam swoje Cv na adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl. Z góry dziękujemy za
aplikacje, Grupa Job Investment.
Technik / monter OSS. Posiadasz wiedze techniczna i
chcesz nadal się rozwijać? Wyślij e-maila wraz ze swoim cv
na nasz adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl lub zadzwoń: 073-711-3-717, by
umówić się na spotkanie.
Spierings Mobile Cranes specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz serwisie mobilnych
żurawi wieżowych. Firma, by
poszerzać swoja działalność i
stale się rozwijać poszukuje
osób na poniższe stanowiska:
monter / technik monter :
montaż kabin, żurawi, układów sterowania, silników i zawieszen na podstawie rysunku
technicznego. Ogólne wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowiskach; duża wiedza na temat
mechaniki, elektryki, pneumatyki; mile widziane wyksztalcenie kierunkowe tj, mechatronika, mechanika, elektryka itp.;

bezproblemowe porozumiewanie się w języku angielskim
bądź holenderskim. Job Investment oferuje: stabilna prace
dającą możliwość rozwoju, na
dłuższy okres czasu (40 godzin
tygodniowo); ciekawe wynagrodzenie: 2000 - 2500 euro
(w zależności od stanowiska i
doświadczenia); zakwaterowanie oraz ubezpieczenie, jeśli
jest to konieczne. Nie zwlekaj,
wyślij cv!
Monterzy karton-gips. Poszu kuje my do świad czo nych
mon te rów ścia nek dzia łowych i podwieszanych sufitów, stawianie metalowych
konstrukcji/szkieletów i pokrywanie ich prefabrykantami. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, dokładność oraz właściwa i terminowa realizacja zadań, dobra znajomość : języka angielskiego lub j. niemieckiego, prawo jazdy i własny samochód, dostępność na długi
okres cza su. Ofe ruje my:
atrakcyj ne wy na gro dze nie,
zakwaterowanie nieodpłatne,
ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych kandydatów
prosimy o przeslanie swojego
CV w języku polskim lub nie-

miec kim na ad res : jo an na@worxx.nl. Tel. 0031 485
350 380.
Cieśla szalunkowy/Aalsmer.
Poszukujemy doświadczonych
cieśli szalunkowych do pracy w
zespole przy dużym projekcie.
Chcesz szlifować swoje doświadczenie w Holandii? Znasz
komunikatywnie angielski lub
niemiecki? Masz fach w ręku i
żadne wyzwania zawodowe Ci
nie straszne? To Ciebie właśnie potrzebujemy! Przyda się
też uśmiech, solidność i pozytywne nastawienie. Startujemy w ciągu kilku dni, nie wahaj się i wyślij swoje CV już teraz! Dobra praca na mur beton? Tylko z Jobxion! Masz to?
Sprawdź: Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku
cieśli szalunkowego. Mile widziane również na projektach
zagranicznych, Znajomość
różnych systemów szalunkowych, duża wiedza fachowa
poparta konkretnymi umiejętnościami, Umiejętność czytania i stosowania w praktyce
wytycznych z rysunków technicznych, Sumienność i zaangażowanie, pracowitość, wysoCIĄG DALSZY NA STR. 5
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ka kultura osobista, Umiejętność pracy zespołowej, ale też
dobrze rozwinięta samodzielność, Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (mile widziane). Co Ci gwarantujemy?
Holenderską umowę o pracę,
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca
pracy, Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie w/g
CAO (stawka od 13 euro),
Opiekę (miłego i skutecznego)
polskojęzycznego koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą, Dopłatę
za dojazdy do pracy swoim samo cho dem/ki lo me trów ki,
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system rekomendacji nowych
pracowników – bonusy za polecenie, Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego do pracy w
sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak
Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10
lat). Jak aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ na http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim je-

steśmy? Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12
lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru KRAZ pod numerem
13137.

10.00 - 19.00, umowę oparta o
holenderskie warunki pracy. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj się z nami
telefonicznie: 073-711-3-717
lub prześlij nam swoje Cv na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl. Z góry dziękujemy za
aplikacje, Grupa Job Investment.

Pracownik produkcji SPS BV
s'- Hertogenbosch. Agencja pracy Job Investment poszukuje
pracowników do jednego ze
swoich najlepszych klientów –
firmy SPS BV znajdującej się w
Den Bosch, która zajmuje się
produkcja farb oraz wysyłką ich
do najpopularniejszych sklepów
budowlano-dekoracyjnych. Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: Pracownik
produkcji: praca na linii produkcyjnej, obsługa maszyn, etykietowanie. WYMAGANIA: doświadczenie, znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego, własne zakwaterowanie w
okolicy miejsca pracy (Den
Bosch/ Vlijmen/ Oss i okolice)
mile widziane, chęć i motywacja do pracy. OFERUJEMY: prace
na dłuższy okres czasu (40
godz. tyg.), stawka: 10,52 euro,
dwie zmiany: 7:00-16:00 oraz

Zatrudnimy tynkarzy maszynowych (do wnętrz). Poszukujemy ekipę tynkarzy maszynowych do prac na wewnątrz budynków mieszkalnych. Praca na
terenie Belgi.Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej, doświadczenia w prowadzeniu ww prac, znajomości
j. Angielskiego bądż niderlandzkiego komunikatywnie, Prawo
jazdy kat.B, własny samochód.
Oferujemy płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy
a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
MONTER PŁYT KG. Happy
Workers EU Recruiting jest
biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze
budowlanym. Dla jednego z

naszych klientów poszukujemy monterów płyt KG. Wymagania:Minimum roczne doświadczenie w pracy przy
montażu ścian szkieletowych
lub podobnych, Certyfikat VCA
/ SCC ( lub chęć zdobycia), Mile widziany komunikatywny język niemiecki lub angielski,
Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na swoim
CV (znajomość języka jest
priorytetem), Posiadanie własnego dowozu do pracy. Oferujemy:Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 450 euro netto za
przepracowany tydzień (40h)
stawka star towa, Darmowe
zakwaterowanie, Płatne dni
urlopowe + wakacyjne, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo. Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoje cv na
info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.
Zbieracz zamówień. Szukamy pracowników w dziedzinie:
zbieracz zamówień. Chcesz
wzmocnić jeden z naszych najlepszych zespołów? Aby uzyskać więcej informacji prosimy
o kontakt z naszym pracownikiem(Marta). Numer telefonu

+31(073)5997603 lub napisz
na adres:marta@stuwarooij.nl.
Hydraulik/Rotterdam. Ciekawy, długoterminowy projekt
czeka w Holandii, w Rotterdamie na doświadczonych hydraulików. Rozpoczyna się remont jednego z hoteli! Na tym
stanowisku zajmiesz się tym,
na czym znasz się najlepiej - instalacją centralnego ogrzewania, kanalizacji w plastiku oraz
białym montażem! Dobra praca .........? Tylko z Jobxion! Aplikuj! Masz to? Sprawdź: Doświadczenie (2 lata) w montażu
instalacji sanitarnych i kanalizacji, gazowych i CO, Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
Umiejętność czytania rysunków
technicznych, Prawo jazdy kategorii B i własny samochód (w
tym samochód mile widziany),
Wysoka kultura osobista i silna
motywacja do pracy, Samodzielność, umiejętność pracy w
grupie, Chęć szlifowania warsztatu na projektach zagranicznych oraz sprawdzenia się w
międzynarodowym zespole fachowców. Gwarantujemy: Holenderską umowę o pracę,
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca

pracy (przyjeżdżasz na gotowe
mieszkanie), Ubezpieczenie,
Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO, Opiekę (miłego i skutecznego) polskojęzycznego koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą, Dopłaty za dojazdy do pracy swoim samochodem/kilometrówki, Możliwość podjęcia nauki języka holenderskiego, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy za
polecenie, Pokrycie kosztów
uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (o wartości 140
EURO) niezbędnego do pracy w
sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia,
Luksemburg, ważny 10 lat). Jak
aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji za pomocą przycisku:
APLIKUJ
na
http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera
wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12 lat
działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
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Zatrudnimy ekipy tynkarzy
do elewacji (Crepi). Poszukujemy ekip tynkarzy do prac na
elewacji (Crepi), budynków
mieszkalnych. Praca na terenie
Belgi. Wymagamy: prowadzenia działalności gospodarczej,
doświadczenia w prowadzeniu
ww prac, znajomości j. Angielskiego bądź niderlandzkiego
komunikatywnie, Prawo jazdy
kat.B, własny samochód. Oferujemy płacę do uzgodnienia,
współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.

języku angielskim bądź holenderskim; dostępność do pracy
na druga zmianę; zakwaterowanie w okolicy oraz własny transport. OFERUJEMY: przejrzysta
umowa oparta o holenderskie
warunki pracy; wynagrodzenie:
11 euro; prace od poniedziałku
do piątku + 2 weekendy pracujące w miesiącu (duża ilość godzin, możliwość nadgodzin);
prace na dłuższy okres czasu z
możliwością przejścia na kontrakt bezpośredni; ubezpieczenie, jeśli to konieczne. Zainteresowany? Prześlij swoje cv w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl
oraz
skontaktuj się z nami telefonicznie, jeśli masz pytania: 073711-3-717.

Operator wozka widlowego
bocznego VLIJMEN. Jeśli masz
doświadczenie w obsłudze wózków widłowych to mamy dla
Ciebie ciekawa ofertę pracy! Dla
naszego klienta mieszczącego
się we Vlijmen poszukujemy
pracowników na stanowisku:
pracownik magazynu. WYMAGANIA: doświadczenie w pracy
na magazynie (obsługa wózka
widłowego typu reachtruck/heftruck); porozumiewanie się w

Spawacz Holandia. PanPol
sp. z o.o., Agencja Zatrudnienia
( certyfikat KRAZ 1670 ) poszukuje do pracy w Holandii na
różnych projektach, dla naszych stałych partnerów Spawaczy w metodach 141stal
czarna, nierdzewna i aluminium, 135, 138.136. WYMAGANIA: Udokumentowane doświadczenie w zawodzie ( co
najmniej 2 lata ); Aktualny certyfikaty: ISO 9606 141 FM5,

pod numerem telefonu: +48
729475717.
Zatrudnimy monterów elewacji. Poszukujemy ekip monterów płyt elewacyjnych. Praca na terenie Belgi. Wymagamy: Doświadczenia, własnej
działalności gospodarczej,
znajomości j. angielskiego (
przynajmniej 1 osoba)., własnego transportu. Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
pod numerem telefonu: +48
729475717.
Elektryk. Poszukujemy do
pracy elektryka do montażu
wewnętrznych i zewnętrznych
instalacji elektrycznych. Praca
w Belgii w okolicy Brugii. Wymagamy: Znajomości czytania dokumentacji technicznej
w podstawowym zakresie;
Własna działalność gospodarcza; Prawo jazdy (własny
transport); Mile widziana kat.
C + E ; Znajomośc języka angielskiego lub niderlandzkiego będzie atutem; Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
Reklama

t1.5-3mm, H-l045; Certyfikat
VCA ( możliwość wyrobienia na
miejscu ). Znajomość języka
angielskiego, niemieckiego lub
holenderskiego w stopniu komunikatywnym. Prawo jazdy
kategorii B. PRACODAWCA
OFERUJE: Stawki uzależnione
od projektu oraz doświadczania ( możliwość negocjacji );
Gwarantowane 40 godzin tygodniowo + możliwe nadgodzin;
Wypłata tygodniowa; Umowa
holenderska na warunkach holenderskich; Kilometrówka lub
samochód służbowy; Pokój jednoosobowy; Regularne zjazdy
co 5 – 6 tygodni ( lub krócej po
uzgodnieniu na miejscu ). Prosimy przysłać aktualne CV w języku angielskim i polskim +
skan certyfikatów zawodowych
i referencji na spawacz@euroworker.pl.
Zatrudnimy doświadczonych stolarzy. Poszukujemy
doświadczonych stolarzy. Praca na terenie Belgi. Zakres
prac: m.in. Stawianie drewnianych płyt na elewacje; prace
na wysokości; Wymagania:
Własna działalność gospodarcza; Doświadczenie w pracach
przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz własny

transport samochodowy; 1
osoba musi znać język angielski. Oferujemy płacę do ustalenia, współpracę długofalowa a
także pomoc w założeniu firmy
a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Hydraulik Monter instalacji
sanitarnej, instalator ogrzewania praca Holandia. Bezpośrednio u Niemca, Hollendra bez
Polskich firm pośredniczących!
Wynagrodzenie: zależy od kwalifikacji, 2180-3180 euro netto
miesięcznie, Mieszkanie do
ustalenia przed podjęciem pracy! Umowa stała, odpowiednio
niemiecka lub holenderska.
Pełny zakres świadczeń socjalnych, ubezpieczenie itp. Szukamy Fachowców do pracy na budowach (domy prywatne, biurowce, halle), montaże: instalacji sanitarnej, grzewczej. Wymagane doświadczenie, praktyka,
uprawnienia, język niemiecki
lub angielski - komunikatywny,
aby się dogadać, im lepszy tym
lepiej. Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (mile widziane), ewentualnie pociąg i autobus. CV i list motywacyjny po
polsku i niemiecku ewentualnie
po angielsku, z uprawnieniami.

Rozmowy wstępne po polsku,
następnie po niemiecku lub angielsku. Piotr, Niemcy +49 (0)
157 787 42 174, www.willemsjob.de piotr@willemsjob.de, alles1@onet.pl proszę oczekiwać
potwierdzenia! Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB
92147, Umsatzsteuergesetz:
DE206174879.
Dekarze w Holandii. Oczekujemy: 3 letnie doświadczenie na w/w stanowisku pracy,
posiadanie wiedzy z zakresu
budownictwa, komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego, własne narzędzia i ubranie robocze, gotowość do podjęcia pracy na terenie Holandii, własny samochód na dojazd do pracy. OFERUJEMY: atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na warunkach holenderskich, ubezpieczenie zdrowotne, kwatera
w pełni wyposażona, bezpłatna. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przeslanie
swojego CV w języku polskim
lub niemieckim na adres: joanna@worxx.nl, T : 0031 485
350 380.
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Elektryk z językiem angielskim/Den Bosch. Atrakcyjna
praca w pięknej Holandii gwarantuje Ci rozwój na wielu
płaszczyznach – zawodowym,
językowym i w obszarze zdolności interpersonalnych. Do
obowiązków na tym stanowisku będzie należało wykonywanie standardowych prac instalacyjnych, tras kablowych i
okablowania na wyznaczonych obiektach, montaż
gniazdek, przełączników i
oświetlenia. Przyda się
uśmiech i pozytywne nastawienie! Dobra praca na mur
beton? Tylko z Jobxion! Nasze
wymagania: Minimum dwa
lata doświadczenia zawodowego, Umiejętność czytania
dokumentacji technicznej,
schematy instalacji elektrycznej, Aktualne uprawnienia
SEP (mile widziane), Komunikatywna znajomość języka
niemieckiego (min. A2, preferencyjnie B1), Prawo jazdy kategorii B i własny samochód –
mile widziany, Dokładność,
precyzja, sumienność, Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i motywacja do pracy. Nasze gwarancje: Holenderska umowa o pracę, Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko Twojego miejsca pracy, Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO, Opieka kompetentnego, polskiego koordynatora
na miejscu w Holandii, Elektronarzędzia i odzież robocza,
Dopłaty za dojazdy do pracy
swoim samochodem/kilometrówki, Możliwość podjęcia
darmowej nauki języka holenderskiego, Atrakcyjny system
rekomendacji nowych pracowników – bonusy finansowe za polecenie, Pokrycie
kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (140
EURO) niezbędnego do pracy
w sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach
jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg).
Jak aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ na http://jobxion.pl/oferty-pracy/. O Jobxion: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy Jobxion Vakmensen B.V. lidera wśród agencji pracy
tymczasowej w Holandii od
ponad 12 lat działającej w
branży budowlanej i technicznej. Znamy dobrze budowlany
rynek holenderski i ta wiedza
wyróżnia nas na tle konkurencji. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru KRAZ pod numerem 13137.
MURARZ KLINKIERU. Happy
Workers EU Recruiting jest biu-

rem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze
budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców pilnie
poszukujemy doświadczonych
murarzy klinkieru. Wymagania: Doświadczenie w pracach
murarskich na terenie Europy
zachodniej, Doświadczenie w
murowaniu klinkieru, minimum 2 lata, Certyfikat VCA /
SCC (lub gotowość do zdobycia), Komunikatywny język niemiecki lub angielski, Udokumentowane doświadczenie w
tej pracy na aktualnym CV, Posiadanie własnego dojazdu do
pracy. Oferujemy: 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 12 - 13 euro netto
na godzinę ( w zależności od
doświadczenia), Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo,
Darmowe zakwaterowanie,
Wsparcie podczas pobytu w
Holandii. Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej
o nas: www.happyworkerseu.nl.
Sprzatanie Hoteli w Amstrdamie centrum. Firma Bizztemp jest niezależnym biurem
pracy, które działa na rynku już
od ponad 10 lat. Wyróżnia nas
profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego
Kandydata. Klienci, z którymi
współpracujemy to wysoko renomowane oraz stabilnie prosperujące firmy na rynku, dzięki którym możemy oferować
państwu stałe warunki pracy
oraz perspektywy na przyszłość. Stanowisko: Praca polega na przygotowywaniu pokoi
dla gości według standardów
wytyczonych przez hotel. Oferujemy: Legalne zatrudnienie
zgodnie z prawem holenderskim, Cotygodniowe atrakcyjne wynagrodzenie, Profesjonalne szkolenie w hotelu, Opieka
w Holandii sprawowana przez
naszych polskich koordynatorów. Wymagania: Przynajmniej
komunikatywna znajomość języka angielskiego, Brak tatuaży w widocznych miejscach
(ręce, szyja) oraz piercingu na
twarzy, Komunikatywność,
energia w działaniu, motywacja oraz zdolności interpersonalne, Wysoka kultura osobista, Miła aparycja. Mile widziane: Własny środek transportu
(Transport publiczny, 5 min od
dworca centralnego), Język angielski, Komunikatywny będzie
sporym atutem. Kontakt: Prosimy o wysyłanie CV na praca@bizztemp.nl tytulem "pok.".
Zatrudnimy ekipy przy dociepleniach. Poszukujemy
ekip do prac przy dociepleniach. Praca na terenie Belgi.
Zakres prac: Stawianie: płyt

izolacyjnych, profili, siatki,
gruntowanie; wykańczanie za
pomocą crepi; Wymagania:
Własna działalność gospodarcza; Doświadczenie w pracach
przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz własny
transport samochodowy; żeby
1 osoba miała znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego lub niemieckiego;
Oferujemy płacę do ustalenia,
współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. InforReklama

macje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Cieśla szalunkowy/Amsterdam. Opis projektu: Budowa
apartamentowca już ruszyła!
Praca polega na montażu szalunków przy wykorzystaniu systemów DOKA i PERI oraz betonowaniu zgodnie z rysunkiem
technicznym. Startujemy w ciągu kilku dni, nie wahaj się i wyślij swoje CV już teraz! Dobra
praca na mur beton? Tylko z Jo-

bxion! Masz to? Sprawdź: Doświadczenie w montażu szalunków, Umiejętność czytania i stosowania w praktyce wytycznych
z rysunków technicznych, Sumienność i zaangażowanie,
pracowitość, wysoka kultura
osobista, Umiejętność pracy zespołowej, ale też dobrze rozwinięta samodzielność, Prawo
jazdy kategorii B i własny samochód (mile widziane). Co Ci
gwarantujemy? Holenderską
umowę o pracę, Możliwość skorzystania z zakwaterowania bli-

sko miejsca pracy, Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie w/g CAO (stawka od 13 euro), Opiekę polskojęzycznego
koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą,
Dopłatę za dojazdy do pracy
swoim samochodem/kilometrówki, Możliwość podjęcia darmowej nauki języka holenderskiego, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników
– bonusy za polecenie, PokryCIĄG DALSZY NA STR. 8
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cie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego
do pracy w sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10 lat). Jak aplikować: Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą
przycisku: APLIKUJ na http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera
wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12 lat
działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
CIEŚLA/STOLARZ BUDOWLANY. Happy Workers EU Recruiting jest biurem rekrutacyjnym
dla polskich pracowników w
sektorze budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców
pilnie poszukujemy doświadczonych stolarzy budowlanych. Wymagania: Doświadczenie w pracach budowlanych min. Rok,
Komunikatywny język niemiecki lub angielski, Certyfikat VCA /
SCC (lub chęć zdobycia), UdokuReklama

mentowane doświadczenie w
tej pracy na swoim CV, Posiadanie własnego dowozu do pracy.
Oferujemy: Minimalnie 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i
wynagrodzenie na warunkach
Holenderskich, 450 euro netto
na tydzień (40h) stawka startowa, Wakacyjne i dni urlopowe
wypłacane dodatkowo, Darmowe zakwaterowanie, Wynagrodzenie wypłacane co tydzień. Jesteś zainteresowany? Prześlij
nam swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas:
www.happyworkerseu.nl.
Serwisant sprzętu elektronicznego DEN BOSCH. Interesujesz się sprzętem elektronicznym? Posiadasz doświadczenie w naprawie telewizorów
bądź innych sprzętów? Jeśli tak
to mamy prace właśnie dla Ciebie! Jeden z naszych najlepszych klientów zajmujący się
naprawa sprzętu elektronicznego największych marek poszukuje pracowników na stanowisko serwisanta sprzętu elektronicznego (tablety, telefony,
telewizory). Firma znajduje się
w s-Hertogenbosch. Otrzymasz
indywidualne stanowisko pracy i Twoim zadaniem będzie
wykrycie usterki i jej wyelimi-

nowanie, a przy tym prowadzenie dokumentacji. WYMAGANIA: doświadczenie w naprawie sprzętu elektronicznego
(telewizory, tablety, laptopy, telefony), mile widziane wyksztalcenie techniczne (bądź
kierunkowe), szeroka wiedza
na temat hardware, dobra znajomość języka angielskiego.
Oferujemy prace w rozwijającej
się firmie, długoterminowe zatrudnienie oraz stale 40 godzin
tygodniowo z możliwość nadgodzin. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj się z nami telefonicznie:
073-711-3-717 oraz prześlij
nam swoje CV na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
Serwis wózków sklepowych
ALRECAR BV. Bez znajomości
języka obcego. Odpowiada Ci
praca w malej, rodzinnej firmie?
Lubisz majsterkować? Ta oferta
powinna Cię zainteresować! Jeden z naszych stałych i najlepszych klientów, zajmujący się
serwisowaniem wózków sklepowych poszukuje pracowników
do miejscowości Geldermalsen.
Twoim zadaniem będzie serwisowanie wózków sklepowych,
czyli wyszukiwanie usterek i ich
naprawa. WYMAGANIA: do-

świadczenie na podobnym stanowisku mile widziane, motywacja i chęć do pracy, zakwaterowanie w okolicach miejsca
pracy (Tiel, Geldermalsen/ Culemborg/ Kerkdriel/ Ammerzoden). * Oferta jest również dostępna do kandydatów mieszkających w okolic DEN BOSCH
bądź TILBURGA gdyż z tych
miejscowości oferujemy transport do pracy. Oferujemy długoterminowe zatrudnienie oraz
stale godziny pracy. Praca od
poniedziałku do piątku od 7.00
- 15.30. Możliwość nadgodzin w
soboty. Wynagrodzenie : 9,52
euro. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj
się z nami telefonicznie: 073711-3-717 oraz prześlij nam
swoje CV na adres e-mailowy:
polen@jobinvestment.nl.
Hydraulik/Landsmeer. Nasz
projekt: Ciekawy, długookresowy projekt czeka w Holandii, w
prowincji Landsmeer na doświadczonych hydraulików. Potrzebujemy specjalistów posługujących się językiem obcym
(komunikatywnie)– angielskim lub niemieckim oraz posiadających aktywne prawo
jazdy (konieczność przemieszczania się między różnymi pro-

jektami w prowincji). Na tym
stanowisku zajmiesz się tym,
na czym znasz się najlepiej - instalacją wodociągów, kanalizacji i centralnego ogrzewania.
Dobra praca na mur beton? Tylko z Jobxion! Aplikuj! Masz to?
Sprawdź: Doświadczenie (2 lata) w montażu instalacji sanitarnych i kanalizacji, gazowych
i CO, Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego, Umiejętność
czytania rysunków technicznych, Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (w tym samochód mile widziany), Wysoka kultura osobista i silna motywacja do pracy, Samodzielność, umiejętność pracy w grupie, Chęć szlifowania warsztatu
na projektach zagranicznych
oraz sprawdzenia się w międzynarodowym zespole fachowców. Gwarantujemy: Holenderską umowę o pracę,
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca
pracy (przyjeżdżasz na gotowe
mieszkanie), Ubezpieczenie,
Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO, Opiekę (miłego i skutecznego) polskojęzycznego
koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą,
Dopłaty za dojazdy do pracy
swoim samochodem/kilome-

trówki, Możliwość podjęcia nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy za polecenie, Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze
budownictwa (honorowany w
takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10 lat). Jak
aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji za pomocą przycisku:
APLIKUJ
na
http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12
lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Pracownik produkcyjny. Szukamy pracowników w dziedzinie: pracowników produkcyjnych. Chcesz wzmocnić jeden z
naszych najlepszych zespołów?
Aby uzyskać więcej informacji
CIĄG DALSZY NA STR. 9
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prosimy o kontakt z naszym
pracownikiem(Marta). Numer
telefonu +31(073)5997603
lub napisz na adres:marta@stuwarooij.nl.
Zatrudnimy hydraulików. Zatrudnimy do pracy hydraulików.
Praca na terenie Belgii. Wymagania: Własna działalnośc gospodarcza; Doświadczenie w
pracach przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo jazdy oraz
własny transport samochodowy; znajomośc języka angielskiego lub niderlandzkiego.
Oferujemy płacę do ustalenia,
współpracę długofalowa, a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
CIEŚLA SZALUNKOWY. Happy Workers EU Recruiting jest
biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze
budowlanym. Dla jednego z naszych zleceniodawców pilnie
poszukujemy doświadczonych
cieśli szalunkowych. Wymagania: Doświadczenie w pracach
jako cieśla szalunkowy (min.
rok), Udokumentowane doświadczenie w tej pracy na swoim aktualnym CV , Certyfikat
VCA / SCC (warunek zatrudnienia), Komunikatywny język niemiecki, angielski lub holenderski (znajomość języka jest priorytetem), Umiejętność czytania
rysunku technicznego, Posiadanie własnego dowozu do pracy.
Oferujemy: 40 godzin tygodniowo, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, 450 euro za przepracowany tydzień (40h), Wakacyjne
i dni urlopowe dodatkowo, Wynagrodzenie wypłacane tygodniowo, Darmowe zakwaterowanie, Wsparcie podczas pobytu w Holandii. Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoje cv
na info@happyworkerseu.nl.
Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.
Produkcja / montaż bram
Oirschot. Monterzy poszukiwani!Dla naszego klienta w Oirschot poszukujemy na stanowisko montera do firmy zajmującej się produkcja oraz montażem bram i ogrodzeń zabezpieczających. Wymagamy: mile
widziane doświadczenie, jako
monter, zmysł techniczny,
umiejętność porozumiewania
się w języku angielskim bądź
holenderskim, własne zakwaterowanie w okolicy miejsca
pracy oraz transport. Oferujemy: przejrzysta umowę, prace
na długi okres czasu, stawkę w
zależności od pełnionej funkcji,
ubezpieczenie. Jeśli uważasz,
ze tak praca jest dla Ciebie

prześlij cv na adres e-mail: polen@jobinvestment.nl. Jesteśmy również dostępni pod telefonem: 073-711-3-717.
Zatrudnimy ekipę murarzy.
Zatrudnimy doświadczonych
murarzy do pracy w Belgii. (Klinkier, bloczki betonowe). Wymagamy: - własnej działalności gospodarczej, - posiadania Prawa
do jazdy (własny transport), znajomości języka angielskiego, komunikatywnie. Więcej informacji pod numerem telefonu: + 48 729 475 717.
PRACA OD ZARAZ przy recyklingu gumy Waalwijk. Jeśli poszukujesz pracy w Waalwijku
bądź okolicach to ta oferta powinna Cię zainteresować. Dla
naszego klienta, który jest nowoczesna firma handlowa poszukujemy osób do pracy produkcyjnej przy ponownym wytwarzaniu materiałów gumowych. Poszukujemy osób: zmotywowanych do pracy, o dobrej
kondycji fizycznej, porozumiewających się w języku angielskim bądź holenderskim, mile
widziane doświadczenie w pracy produkcyjnej. Oferujemy:
prace na jedna zmianę od 7:00
do 16:00, stawka początkowa:
9,64 euro, która wzrasta po stażu pracy, możliwość długoterminowego zatrudnienia. Jeśli
jesteś zainteresowany powyższą oferta skontaktuj się z nami telefonicznie: 073-711-3717 oraz prześlij nam swoje CV
w języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
Operator linii produkcyjnej
Rijen. Masz wiedze z zakresu
działania całego procesu produkcyjnego? Posiadasz umiejętność pracy w zespole? Poszukujemy pracowników dla
naszego klienta mieszczącego
się w Rijen, który zajmuje się
produkcja oraz dystrybucja ekspresów do napojów gazowanych oraz ich wyposażeniem na
stanowisko: operator linii produkcyjnej. Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, podstawowa wiedza z
zakresu obsługi komputera, porozumiewanie się w języku angielskim, umiejętność pracy w
zespole, elastyczność, dokładność. Jeśli uważasz, ze ta praca
jest dla Ciebie czekamy na Twoje cv w języku angielskim bądź
holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.
Możesz również skontaktować
się z nami telefonicznie, jeśli
masz pytania: 073-711-3-717.
Zbiory pieczarek. Opis pracy:
Poszukujemy pracowników
chętnych do pracy przy zbiera-

niu pieczarek. Praca na bardzo
długi okres czasu. Praca w halach, gdzie uprawiane są pieczarki, zbiór za pomocy nozykow, czasem praca na wózkach. Pieczarki układa się w
skrzynkach. W trakcie mniejszych zbiorów, praca na linii
produkcyjnej przy pakowaniu
pieczarek. Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy. Miejsce
pracy: Oudemolen w Noord-Brabant. Liczba godzin: 40 tygodniowo. Stawka brutto: 9.51
euro. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek: Tak. Praca na
długi okres czasu. Znajomość
języka Angielskiego: Nie. Zakwaterowanie: AB Oost lub własne. Transport: AB Oost lub własne. Początek Pracy: 2017. Wymagania: prawo jazdy – konieczne, chęć do pracy na
okres min 1 rok, oferta dla pracowników z UE. Zapewniamy:
wynagrodzenie zgodne z prawem pracy, dodatki do wynagrodzenia (urlopowe i wakacyjne), dodatek do wynagrodzenia
ET, transport do pracy bezpłatny, pomoc w sprawach administracyjnych w Holandii, pomoc
w uzyskaniu dofinansowania
do ubezpieczenia, co-tygodniowe wynagrodzenie, polski koordynator. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV
na adres michal.banach@aboost.nl.
Hydraulik/Den Haag. Nasz
projekt. Standardowe prace
hydrauliczne nie są Ci obce?
Jesteś samodzielny, pełen wigoru i chęci do pracy? Znasz
angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym? A
przy tym posiadasz aktywne
prawo jazdy? Mamy dla Ciebie
propozycję nie do odrzucenia!
Szlifuj swoje doświadczenie
zawodowe w Holandii! Nasz
klient potrzebuje obecnie wysokiej klasy hydraulika do
prac instalacyjnych i montażowych w Den Haag. Na tym stanowisku zajmiesz się tym, na
czym znasz się najlepiej - instalacją wodociągów, kanalizacji i centralnego ogrzewania. Masz to? Sprawdź: Doświadczenie (1-2 lata) w montażu instalacji sanitarnych i
kanalizacji, gazowych i CO, Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (ewentualnie holenderskiego, ale na to specjalnie
nie liczymy ), Umiejętność
czytania rysunków technicznych, Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (w tym samochód mile widziany), Wysoka kultura osobista i silna motywacja do pracy, Chęć szlifowania warsztatu na projektach zagranicznych oraz
sprawdzenia się w międzynarodowym zespole fachowców.
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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Co dostaniesz od nas? Holenderską umowę o pracę, Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca pracy
(przyjeżdżasz na gotowe
mieszkanie), Ubezpieczenie,
Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO, Opiekę (miłego i skutecznego) polskojęzycznego
koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą,
Dopłaty za dojazdy do pracy
swoim samochodem/kilometrówki, Możliwość podjęcia nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system rekomendacji nowych
pracowników – bonusy za polecenie, Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego do pracy w
sektorze budownictwa (honorowany w takich krajach jak
Holandia, Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10
lat). Jak aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: APLIKUJ: http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12

lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru KRAZ pod numerem
13137.
Zatrudnimy ekipy dekarzy.
Zatrudnimy ekipy dekarskie.
Praca na terenie Belgii. Praca
przy montażu blachodachówki,
konstrukcji hal stalowych z płyty
obornickiej. Prace przy nowych
budynkach oraz renowacja budynków już istniejących. Wymagamy: posiadania własnej działalności gospodarczej (W Polsce
bądź w Belgii) oraz aby chociaż
jedna osoba w ekipie znała komunikatywnie język flamandzki
lub angielski oraz posiadania
prawa do jazdy, samochodu.
Oferujemy współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu
firmy a także zakwaterowania.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem: + 48729475717.
Elektryk z językiem angielskim/Amsterdam. Opis projektu: Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało wykonywanie standardowych prac instalacyjnych, tras kablowych i
okablowania na wyznaczonych

obiektach, montaż gniazdek,
przełączników i oświetlenia. Dobra praca na mur beton? Tylko z
Jobxion! Nasze wymagania: Minimum dwa lata doświadczenia
zawodowego; Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
schematy instalacji elektrycznej; Aktualne uprawnienia SEP
(mile widziane); Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (min. A2, preferencyjnie
B1); Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód – mile widziany; Dokładność, precyzja,
sumienność; Wysoka kultura
osobista, zaangażowanie i motywacja do pracy. Nasze gwarancje: Holenderska umowa o
pracę; Możliwość skorzystania z
zakwaterowania blisko Twojego
miejsca pracy; Ubezpieczenie;
Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO; Opieka kompetentnego, polskiego koordynatora na
miejscu w Holandii; Elektronarzędzia i odzież robocza; Dopłaty za dojazdy do pracy swoim
samochodem/kilometrówki;
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego;
Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy finansowe za polecenie;
Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa VCA
(140 EURO) niezbędnego do

pracy w sektorze budownictwa
(honorowany w takich krajach
jak Holandia, Niemcy, Austria,
Belgia, Luksemburg). Jak aplikować: Osoby zainteresowane
prosimy o przesyłanie aplikacji
za pomocą przycisku: APLIKUJ
na http://jobxion.pl/oferty-pracy/. O Jobxion: Jobxion Poland
sp. z o .o. jest filią holenderskiej
firmy Jobxion Vakmensen B.V. lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad
12 lat działającej w branży budowlanej i technicznej. Znamy
dobrze budowlany rynek holenderski i ta wiedza wyróżnia nas
na tle konkurencji. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Cieśle budowlani. Wymagania: 3 letnie doświadczenie na
w/w stanowisku pracy, posiadanie wiedzy z zakresu budownictwa, komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub niderlandzkiego,
własne narzędzia i ubranie robocze, gotowość do podjęcia
pracy na terenie Holandii, własny samochód na dojazd do
pracy. OFERUJEMY: atrakcyjne
wynagrodzenie, zatrudnienie na
warunkach
holenderskich,
ubezpieczenie zdrowotne, kwa-

tera w pełni wyposażona, bezpłatna. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przeslanie
swojego CV w języku polskim
lub niemieckim na adres : joanna@worxx.nl. Kontakt telefoniczny T : 0031 485 350 380.
PAKOWANIE POMIDORÓW
KOKTAJLOWYCH. Holandia- bez
wiekówki. Agencja Zatrudnienia
i Pracy Tymczasowej KLAVER
Sp. z o.o z certyfikatem o numerze 13570 poszukuje dla jednego ze swoich klientów zagranicznych pracowników do pakowania pomidorów koktajlowych. Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy na
okres minimum 3 miesięcy.
Oferujemy: stawka godzinowa
bez wiekówki, EXTRA COTYGODNIOWY DODATEK: dla każdego pracownika po okresie przyuczenia (po 4 tygodniach),
EXTRA PŁATNE NADGODZINY,
EXTRA PŁATNE DODATKI ZMIANOWE, EXTRA PŁATNE SOBOTY,
EXTRA PŁATNE NIEDZIELE,
EXTRA PŁATNA PRACA W ŚWIĘTA, UWAGA BONUS!!! dla osób
które zostaną w pracy w okresie
świątecznym EXTRA 150 euro
dodatku- jednorazowo. Wymagania: mile widziane panie, bez
znajomości języka, bez do-

świadczenia, duża motywacja
do pracy. Zakres obowiązków:
pakowanie pomidorów koktajlowych. Czekamy na cv zainteresowanych kandydatek lub na
aplikację przez naszą stronę internetową
www.klaverteam.com. KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej,
tel: +48 570 901 913, Pn-Pt:
9:00-17:00 Zapraszamy.
Praca od zaraz w rolnictwie i
ogrodnictwie. Poszukujemy pracownik do pracy na szklarni,
sortowaniach, selekcji kwiatów i
warzyw, pracy na polu, plewieniu, prace rolnicze i ogrodnicze.
Praca na cały sezon dla osób,
które chcą pracować w rolnictwie i ogrodnictwie. Wspólne zakwaterowanie dla par, praca
osobno ale podobne godziny
pracy. Liczba miejsce pracy: 20
stanowisk pracy. Miejsce pracy:
Holandia. Liczba godzin: 38-50
tygodniowo. Stawka: 9.43 euro
brutto. Możliwość nadgodzin:
Tak. Dodatek zmianowy: nie występuje. Praca od zaraz. Znajomość języka angielskiego: wymagany min. A1. Zakwaterowanie: AB Oost. Transport: AB
Oost. Początek Pracy: 2017.
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Wymagania: zaangażowanie
do pracy, prawo jazdy (mile widziane), oferta dla pracowników
z UE. Jesteś zainteresowany/a?
Proszę o przeslanie CV na adres
work.pl@aboost.nl w języku PL.
Pracownik fizyczny. Szukamy
pracowników w dziedzinie: pracowników fizycznych (załadunek i rozładunek kontenerów).
Chcesz wzmocnić jeden z naszych najlepszych zespołów?
Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt z naszym
pracownikiem(Marta). Numer
telefonu +31(073)5997603 lub
napisz na adres:marta@stuwarooij.nl.
KOWAL. Happy Workers EU
Recruiting jest biurem rekrutacyjnym dla polskich pracowników w sektorze budowlanym i
technicznym. Dla jednego z naszych zleceniodawców poszukujemy doświadczonych kowali.
Wymagania: Doświadczenie w
pracy jako kowal, udokumentowane doświadczenie w tej pracy
na swoim cv, Znajomość języka
niemieckiego lub angielskiego,
mile widziany własny samochód. Oferujemy: Atrakcyjne wy-

nagrodzenie, Zatrudnienie i wynagrodzenie na warunkach Holenderskich, Wynagrodzenie
wypłacane tygodniowo. Jesteś
zainteresowany? Prześlij nam
swoje cv na info@happyworkerseu.nl. Więcej o nas: www.happyworkerseu.nl.
Elektryk z językiem niemieckim/Kampen. Opis projektu:
Znasz język niemiecki przynajmniej komunikatywnie, a z
elektryką jesteś za pan brat?
Masz aktywne prawo jazdy? Nie
boisz się nowych kierunków? To
Ciebie właśnie szukamy! Atrakcyjna praca w pięknej Holandii
gwarantuje Ci rozwój na wielu
płaszczyznach – zawodowym,
językowym i w obszarze zdolności interpersonalnych. Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało wykonywanie
standardowych prac instalacyjnych, przyłączeniowych i okablowania na wyznaczonych obiektach, montaż gniazdek, przełączników i oświetlenia, reagowanie na problemy oraz usuwanie bieżących usterek. Przyda
się uśmiech i pozytywne nastawienie! Dobra praca na mur beton? Tylko z Jobxion! Nasze wymagania: Minimum dwa lata
doświadczenia zawodowego,

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, projektowej i geodezyjnej (rysunek techniczny), Obsługa podstawowych
maszyn, narzędzi budowlanych,
fachowych narzędzi podręcznych, Aktualne uprawnienia
SEP (mile widziane), Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (min. A2, preferencyjnie B1), Prawo jazdy kategorii B i własny samochód – mile
widziany, Dokładność, precyzja,
sumienność, Wysoka kultura
osobista, zaangażowanie i motywacja do pracy. Nasze gwarancje: Praca w dużej organizacji, podnosząca kwalifikacje i
dająca mnóstwo osobistej satysfakcji, Holenderska umowa o
pracę, Możliwość skorzystania z
zakwaterowania blisko Twojego
miejsca pracy, Ubezpieczenie,
Cotygodniowe wynagrodzenie
w/g CAO, Opieka kompetentnego, polskiego koordynatora na
miejscu w Holandii, Elektronarzędzia i odzież robocza, Dopłaty za dojazdy do pracy swoim
samochodem/kilometrówki,
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system
rekomendacji nowych pracowników – bonusy finansowe za
polecenie, Pokrycie kosztów
uzyskania certyfikatu bezpie-

czeństwa VCA (140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze
budownictwa (honorowany w
takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg). Jak aplikować: Osoby
zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą
przycisku: APLIKUJ na http://jobxion.pl/oferty-pracy/. O Jobxion: Jobxion Poland sp. z o .o.
jest filią holenderskiej firmy Jobxion Vakmensen B.V. - lidera
wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12 lat
działającej w branży budowlanej i technicznej. Znamy dobrze
budowlany rynek holenderski i
ta wiedza wyróżnia nas na tle
konkurencji. W Polsce jesteśmy
wpisani do rejestru KRAZ pod
numerem 13137.
Praca w szklarni przy sadzonkach. PRACA W HOLANDII, DOBRE WARUNKI. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej
KLAVER Sp. z o.o z certyfikatem
o numerze 13570 poszukuje
dla jednego ze swoich klientów
zagranicznych pracowników do
pracy w szklarni przy sadzonkach. Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy na
okres minimum 3 miesięcy,
bądź na stały kontrakt. Mile wi-

dziane kobiety. Oferujemy:
atrakcyjne zarobki, legalne zatrudnienie o umowę o pracę na
warunkach Holenderskich, zorganizowany przejazd z Polski do
Holandii (płatny według cennika
przewoźnika), możliwość nawiązania dłuższej współpracy, zakwaterowanie w mieszkaniach,
domkach okres przyuczenia- 21
dni opieka koordynatorów podczas pobytu, ubezpieczenie. Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowanie, odpowiedzialność i
sumienność. Zakres obowiązków: prace szklarniowe ( sadzenie i pielęgnacja sadzonek).
Osoby zainteresowane w/w stanowiskiem proszone są o wysyłanie CV na adres mailowy biura, bądź o kontakt telefoniczny.
Zapraszamy także na naszą
stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo więcej ofert
pracy. KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej,
tel: +48 570 901 913, Pn-Pt:
9:00-17:00
Zapraszamy,
www.klaverteam.com.
Praca w przemyśle mięsnym.
Poszukujemy doświadczonych
rzeźników- rozbiór, wykrawanie,
trybowanie szczególnie cielęcina i wołowina, Apeldoorn lub Tilburg. Szukamy odpowiedzial-

nych, rzetelnych oraz chętnych
podjęcia dłuższej współpracy
pracowników. Trybowanie różnych elementów, zady, łopatki,
całe ćwiartki !!! Najchętniej z
doświadczeniem w pracy w Holandii lub Niemczech. Wymagania: Min. 3 letnie doświadczenie
na podobnym stanowisku w firmie, Doświadczenie jako rzeźnik na wołowinie, Gotowość do
wyjazdu od zaraz na dłuższy
okres czasu ( min. pół roku ),
Przyjemne środowisko pracy.
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od umiejętności kandydata, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne w
Holandii, Polskojęzycznych pracowników w biurze w Holandii.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy do aplikowania przez przesłanie CV na
praca@bizztemp.nl wpisując w
tytule ‘’Wolowina’ lub pod numerem
telefonu
+31614731834.
Operator linii produkcyjnej
Breda. Masz wiedze z zakresu
działania całego procesu produkcyjnego? Posiadasz umiejętność pracy w zespole? Poszukujemy pracowników dla naszeCIĄG DALSZY NA STR. 12
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go klienta mieszczącego się w
Rijen, który zajmuje się produkcja oraz dystrybucja ekspresów
do napojów gazowanych oraz
ich wyposażeniem na stanowisko: operator linii produkcyjnej.
Wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku, podstawowa wiedza z zakresu obsługi
komputera, porozumiewanie
się w języku angielskim, umiejętność pracy w zespole, elastyczność, dokładność. Jeśli
uważasz, ze ta praca jest dla
Ciebie czekamy na Twoje cv w
języku angielskim bądź holenderskim na adres e-mailowy:
polen@jobinvestment.nl. Możesz również skontaktować się
z nami telefonicznie, jeśli masz
pytania: 073-711-3-717
Operator wózka widłowego
bocznego. Opis pracy: Praca jako operator wózka widłowego
bocznego, praca na magazynie.
Praca z zestawem słuchawkowym, dwie zmiany, bardzo długi
okres czasu. z tego powodu mile widziane z własnym zakwaterowaniem. Liczba miejsce pracy: 1 stanowisk pracy, Miejsce
pracy: Ede, Liczba godzin: 4050 tygodniowo, Stawka: x euro
brutto, Możliwość nadgodzin:
Tak, Dodatek zmianowy: Tak,
Praca na długi okres czasu (1
rok min.), Znajomość języka Angielskiego: Tak, B1, Zakwaterowanie: Własne, Transport: Własne, Początek Pracy: 2017. Wymagania: umiejętność jazdy
wózkiem widłowym bocznym
(uprawienia EU lub NL), doświadczenie w pracy, brak karalności, znajomość języka anReklama

gielskiego, siła fizyczna, oferta
dla pracowników z UE. zainteresowany/a? Proszę o przeslanie
CV na adres michal.banach@aboost.nl.
Spawacz TIG-RVS. Holenderski pracodawca poszukuje doświadczonych spawaczy nierdzewnych elementów cienkościennych. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku (min. 2 lata), VCA, komunikatywny język angielski lub niemiecki, mile widziane własne
auto. Oferujemy: holenderska
umowa o pracę, długoterminowe zatrudnienie, stawka do negocjacji, zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt cv@ch-24.com lub
+48 864711471, www.crafthunt24.com.
Hydraulik/Eindhoven. Nasz
projekt: Rozpoczyna się remont
jednego z hoteli! Na tym stanowisku zajmiesz się instalacją
centralnego ogrzewania, kanalizacji w plastiku oraz białym
montażem! Dobra praca? Tylko
z Jobxion! Aplikuj! Masz to?
Sprawdź: Doświadczenie (2 lata) w montażu instalacji sanitarnych i kanalizacji, gazowych i
CO; Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego; Umiejętność czytania rysunków technicznych;
Prawo jazdy kategorii B i własny
samochód (w tym samochód
mile widziany); Wysoka kultura
osobista i silna motywacja do
pracy; Samodzielność, umiejętność pracy w grupie; Chęć szli-

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

Masz doświadczenie w montażu elementów i podzespołów
mechanicznych? Chcesz pracować w stale rozwijającej się firmie na rynkach międzynarodowych? Jeśli tak, to szukamy
właśnie Ciebie! Firma Tobroco
Machines, która projektuje oraz
produkuje najwyższej jakości
wielofunkcyjne koparki-ładowarki marki Giant/Kubota poszukuje na stanowisko: monter.
WYMAGANIA: doświadczenie
na podobnym stanowisku,
umiejętność czytania rysunku
technicznego; wiedza za zakresu: mechaniki, pneumatyki, hydrauliki, elektryki; porozumiewanie się w języku holenderskim, bądź angielskim, posiadanie prywatnego transport.
OFERUJEMY: przejrzysta umowa oparta o holenderskie warunki pracy, stale zatrudnienie możliwość przejścia na kontrakt bezpośrednio do firmy,
atrakcyjne wynagrodzenie: około 2000 – 2200 euro miesięcznie. Czy rozpoznajesz siebie w
powyższym profilu? Prześlij
swoje cv w języku angielskim
bądź holenderskim na adres e-mailowy: polen@jobinvestment.nl oraz skontaktuj się z
nami telefonicznie, jeśli masz
pytania: 073-711-3-717.
Oferta pracy dla kierowcy busa. Agencja Pracy The Perfect
Match B.V. poszukuje kierowcy
busa do pracy w Holandii. Jest
to praca polegająca m.in. na
rozwożeniu pracowników z domów do zakładów pracy i z powrotem na miejsce zakwaterowania, do szpitali (w razie potrzeby), urzędów, rozwożeniu

kontraktów, pomocy przy przeprowadzkach pracowników,
kontrolach domów. Wymagania: doświadczenie w pracy
kierowcy busa (najlepiej na terenie Holandii), komunikatywna znajomość j.angielskiego
lub niemieckiego. Agencja Pracy The Perfect Match B.V. oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, pensje: 1-3
miesiąc: ca 1100 euro netto, 412 miesiąc: ca 1150 euro netto, 13-24 miesiąc: ca 1200 euro netto, 25-36 miesiąc: ca
1250 euro netto, 37 miesiąc+:
ca 1300 euro netto. CHARAKTER PRACY: PRACA NA DŁUŻSZY OKRES. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z
dopiskiem KIEROWCA BUSA
na adres: info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz
kontaktowy
tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318/1b). W celu uzyskania informacji na temat
szczegółów prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem
+48 61 820 55 50. W treści CV
prosimy o wpisanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.
www.tpmwork.com.
Praca w sortowni warzyw i
owoców. PRACA W HOLANDII, DOBRE WARUNKI. Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej KLAVER Sp. z o.o z
cer tyfikatem o numerze
13570 poszukuje dla jednego
ze swoich klientów zagranicznych pracowników do pracy
na sortownię warzyw i owoców. Zatrudnimy osoby dyspozycyjne do podjęcia pracy na
okres minimum 3 miesięcy,
bądź na stały kontrakt. Mile
widziane kobiety. Oferujemy:
atrakcyjne zarobki, legalne
zatrudnienie o umowę o pracę na warunkach Holenderskich, zorganizowany przejazd z Polski do Holandii (płatny według cennika przewoźnika), możliwość nawiązania
dłuższej współpracy, zakwaterowanie w mieszkaniach,
domkach okres przyuczenia21 dni opieka koordynatorów
podczas pobytu, ubezpieczenie. Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność.
Zakres obowiązków: pakowanie i sortowanie warzyw i owoców. Osoby zainteresowane
w/w stanowiskiem proszone
są o wysyłanie CV na adres
mailowy biura, bądź o kontakt telefoniczny. Zapraszamy

także na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie
Państwo więcej ofert pracy.
KLAVER – Agencja Zatrudnienia i Pracy Tymczasowej, tel:
+48 570 901 913, Pn-Pt:
9:00-17:00
Zapraszamy,
www.klaverteam.com.
Pracownik produkcji. Praca
na stanowisku jako pracownik
linii produkcyjnej przy pakowaniu produktów spożywczych.
Praca dla osób, które chcą zostać w Holandii na długi okres
czasu. Liczba miejsce pracy: 2
stanowisk pracy. Miejsce pracy: Holten. stawka wynagrodzenia x euro brutto. Liczba godzin: 38-44 tygodniowo. Możliwość nadgodzin: Nie, stale godziny pracy. Praca na zmiany:
Tak. Dodatek zmianowy: Tak,
w przypadku pracy na zmianę.
Praca na długi okres czasu,
min 1 rok. Znajomość języka
Angielskiego: Tak, min. B2 lub
niderlandzki. Zakwaterowanie:
wlasne / AB oost***. Transport: własne* / AB Oost. Ubezpieczenie: Holland Zorg**. Początek Pracy: do uzgodnienia.
Wymagania: chęć do pracy na
stale i długi okres czasu. znajomość języka angielskiego. mile widziane własne zakwaterowanie. doświadczenie jako
pracownik produkcji. dokładność i sumienność w pracy.
oferta dla pracowników z UE.
Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV w języku
angielskim lub niderlandzkim
na adres michal.banach@aboost.nl.
Zatrudnimy pomocników
budowlanych. Poszukujemy
pomocników budowlanych do
pracy w Belgi. Okolice miasta
Liege. Wymagamy: doświadczenia w pracach ogólnobudowlanych ( mile widziane doświadczenie w pracach drogowo/brukarskich), Znajomości j.
angielskiego komunikatywnie,
działalności gospodarczej (A1
lub polska działalność); Oferujemy płacę do uzgodnienia,
współpracę długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a
także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu:
+48 729475717.
Cieśla szalunkowy/Ven lo.
Opis projektu: Budowa hotelu
już ruszyła! Praca polega na
montażu szalunków przy wykorzystaniu systemów DOKA i
PERI oraz betonowaniu zgodnie z rysunkiem technicznym.
Dobra praca na mur beton?
Tylko z Jobxion! Masz to?
Sprawdź: Doświadczenie w
montażu szalunków; Umiejętność czytania i stosowania w
CIĄG DALSZY NA STR. 13
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praktyce wytycznych z rysunków technicznych; Sumienność i zaangażowanie, pracowitość, wysoka kultura osobista; Umiejętność pracy zespołowej, ale też dobrze rozwinięta samodzielność; Prawo jazdy kategorii B i własny samochód (mile widziane). Co Ci
gwarantujemy? Holenderską
umowę o pracę; Możliwość
skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca pracy;
Ubezpieczenie; Cotygodniowe
wynagrodzenie w/g CAO
(stawka od 13 euro); Opiekę
polskojęzycznego koordynatora w Holandii; Elektronarzędzia i odzież roboczą; Dopłatę
za dojazdy do pracy swoim samo cho dem/ki lo me trów ki;
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego;
Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników –
bonusy za polecenie; Pokrycie
kosztów uzyskania certyfikatu
bezpieczeństwa VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego
do pracy w sektorze budownictwa (honorowany w takich
krajach jak Holandia, Niemcy,
Austria, Belgia, Luksemburg,
ważny 10 lat). Jak aplikować?
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za
pomocą przycisku: APLIKUJ
na http://jobxion.pl/ofer ty -pracy/. Kim jesteśmy? Jobxion Poland sp. z o .o. jest filią holenderskiej firmy Jobxion
Vakmensen B.V. - lidera wśród
agencji pracy tymczasowej w
Holandii od ponad 12 lat działającej w branży budowlanej i
technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru KRAZ
pod numerem 13137.
Kierowca
Reachtruck
Oosterhout kolo Nijmegen. Szukasz pracy logistycznej jako kierowca do przewozu ładunków?
Posiadasz ważny certyfikat na
wózek widłowy typu Reachtruck i masz duże doświadczenie? Firma Flexpoint czeka na
Ciebie! Dla naszego klienta w
miejscowości Oosterhout koło
Nijmegen szukamy doświadczonego kierowcy wózka widłowego. Zadania: Przewóz ładunków wózkiem widłowym typu
Reachtruck (Reachtruck pracuje na wysokości: 10-12 metrów). Wymagania: Doświadczenie w pracy jako kierowca
Reachtruck; Posiadanie ważnego certyfikatu Reachtruck; Gotowość do pracy w trybie zmianowym (praca w 2 lub 3 zmianowa). Proces selekcji obejmuje test, gdzie swoje umiejętności będą testowane na reachtrucka, a następnie przez pól
dnia spotkanie w miejscu pracy. Praca jest na długi okres
czasu. Jesteś zainteresowany
lub masz więcej pytań: wyślij
CV (w J.Ang.) na e-mail: ppo-

sluszna@flexpoint.nl lub zadzwoń pod nr.tel. +31(0)88
666 07 69.
Praca produkcyjna. PRACA
OD 25 WRZEŚNIA - poznaj
szczegóły i aplikuj! Agencja
Pracy The Perfect Match B.V.
poszukuje pracowników produkcyjnych do pracy w Holandii. Są to prace w zakładach
zajmujących się produkcją
spożywczą. W skład obowiązków wchodzi pakowanie i sortowanie produktów na taśmie,
pakowanie do kartonów itp.
Mile widziana (aczkolwiek niewymagana): znajomość j.angielskiego. Agencja Pracy The
Perfect Match B.V. oferuje:zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego
koordynatora, cotygodniowe
przelewy, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem
Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY:
praca od października 2017.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie uaktualnionego CV (wraz z ujęciem ostatniego pracodawcy) z dopiskiem PRODUKCJA na adres:
info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz
(Certyfikat
nr
2318/1b). W celu uzyskania
informacji na temat szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze pod numerem +48 61 820 55 50 ..
W treści CV prosimy o wpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami. www.tpmwork.com.
Spawacz MIG/MAG + elektroda. Holenderski pracodawca
poszukuje doświadczonych
spawaczy. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku (min. 2 lata), VCA, komunikatywny język angielski lub niemiecki, mile widziane własne
auto. Oferujemy: holenderska
umowa o pracę, długoterminowe zatrudnienie, stawka do negocjacji, zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt cv@ch-24.com lub
+48 864711471, www.crafthunt24.com.
Praca produkcyjna Roto Art
TILBURG. Jesteś człowiekiem
zmotywowanym oraz rzetelnie wykonującym powierzone

Ci obowiązki? Mamy dla Ciebie ciekawa ofertę! Jeden z
naszych najlepszych i stałych
klientów, który zajmuje się
produkcja niestandardowych
wyrobów z tworzyw sztucznych poszukuje pracownika
na stanowisko: operator maszyn produkcyjnych. Firma
znajduje się w Tilburgu. Do
Twoich obowiązków będzie
należała obsługa oraz kontrola maszyn produkcyjnych,
sprawdzanie jakości produktów oraz etykietowanie. WYMAGANIA: doświadczenie na
podobnym stanowisku (w pracy produkcyjnej), porozumiewanie się języku angielskim
bądź holenderskim, zakwaterowanie w okolicy miejsca
pracy mile widziane, własny
transport. OFERUJEMY: przejrzysta umowa oparta o holenderskie warunki pracy, długoterminowe zatrudnienie, jednozmianowy system pracy –
dzienny, 40 godzin tygodniowo, ubezpieczanie, jeśli to konieczne. Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij nam swoje cv na adres e-ma ilo wy:po len@jo bi nve st ment.nl bądź skontaktuj się z
nami telefonicznie: 073-7113-717.
Order picker. Praca na magazynie w centrum logistycznym. Kandydat musi mieć doświadczenie w pracy przy zbieraniu zamówień, odporność na
stres i szybkość działania w zakresie swoich obowiązków.
Pracownik na podstawie poleceń z zestawu słuchawkowego
będzie zbierał produkty z magazynu, kompletował zamówienie oraz przygotowywał zamówienie do dalszej dystrybucji. Pracownik musi być dokładny w pracy i logicznie myśleć w trakcie wykonywania
swojej pracy. Do wykonania
swojej pracy pracownik będzie
używał wózka ECE, skanera
oraz zestawu słuchawkowego.
Liczba miejsce pracy: 6 stanowisk pracy. Miejsce pracy: Ede.
Typ miejsca pracy: Magazyn.
Stawka wynagrodzenia: 10.01
euro brutto. Liczba godzin: 3246 tygodniowo (poza sezonem
liczba godzin 32-36 godzin
tyg., w sezonie 40-50 godzin
tyg.). Możliwość nadgodzin:
Tak. Praca na zmiany: Nie. Dodatek zmianowy: Nie. Praca
na długi okres czasu. Znajomość języka Angielskiego:
Tak, min. B2. Zakwaterowanie:
własne zakwaterowanie w
okolicy mile widziane. Transport: własne* lub AB Oost.
Ubezpieczenie: własne lub Holland Zorg** Początek Pracy:
do ustalenia. Jesteś zainteresowany/a? Proszę o przeslanie CV w języku angielskim lub
niderlandzkim na adres michal.banach@aboost.nl.

Transport – oferuję: BUSY
POLSKA - HOLANDIA BEZ
PRZESIADEK TANIO SZYBKO
BEZPIECZNIE
+48
601
380 539. PRZEJAZDY BEZ
PRZESIADEK. DO HOLANDII PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK.
DO POLSKI - WTOREK I PIĄTEK.
CONNECT - LICENCJONOWANE
PRZEWOZY BUSEM POLSKA –
HOLANDIA.
Tel.
+48
601380539, www.przewozyconnect.pl. Oferujemy przewozy
komfortowymi busami 9 osobowymi na trasie Polska - Holandia. Niewątpliwą zaletą podróży jest stosunkowo krótki
czas przejazdu, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod wskazany
adres od DRZWI do DRZWI. Trasy przejazdu planowane tak,
aby maksymalnie skrócić czas
podróży. Dla stałych klientów i
grup zorganizowanych korzystne rabaty! www.przewozyconnect.pl, tel. +48 601 380 539.
Reklama

Transport – oferuję: BUSY
POLSKA - HOLANDIA BEZ
PRZESIADEK TANIO SZYBKO
BEZPIECZNIE
+48
601
380 539. PRZEJAZDY BEZ
PRZESIADEK. DO HOLANDII PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK.
DO POLSKI - WTOREK I PIĄTEK.
CONNECT - LICENCJONOWANE
PRZEWOZY BUSEM POLSKA –
HOLANDIA.
Tel.
+48
601380539, www.przewozyconnect.pl. Oferujemy przewozy
komfortowymi busami 9 osobowymi na trasie Polska - Holandia. Niewątpliwą zaletą podróży jest stosunkowo krótki
czas przejazdu, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod wskazany
adres od DRZWI do DRZWI. Trasy przejazdu planowane tak,
aby maksymalnie skrócić czas
podróży. Dla stałych klientów i
grup zorganizowanych korzystne rabaty! www.przewozyconnect.pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Taxi Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783. Szukacie państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii? Dobrze trafiliście. Oferuje bezpieczny transport
z adresu pod adres w rozsądnej
cenie. Przewóz maksymalnie dla
4 osób komfortowym samochodem w miłej atmosferze. Prowadzę obsługę lotnisk Eindhoven,
Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy
do urzędów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, Shuffle,Geldern i inne. Usługa także dotyczy zakupów (również w godzinach nocnych i weekendy), także pomoc w małych
przeprowadzkach, oraz wszelkie
inne według potrzeby klienta. Ceny do negocjacji, dla stałych klientów duże rabaty. Lokalizacja Cuijk
koło Nijmegen. Postaw na sprawdzonych, zaoszczędzisz pieniądze
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon:
Dzwoń każdego dnia o każdej porze +31687323783.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy kolejne
z nich. Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej
Anna Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania
do naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

mogę zrobić, żeby otrzymywać ten zasiłek, bo on sam
się nie zgodzi na zmianę.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Musiałaby Pani samodzielnie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.

l l l

Dzień dobry Panu/Pani,
Dowiedziałam się o Państwu z Facebooka. Czy muszę rozliczenie podatkowe
robić również w Polsce?
Mieszkam w Holandii od
chyba 2008 roku i do 2015
roku rozliczenie podatkowe
robiłam tylko w Holandii.
Proszę o więcej informacji.
Miłego dnia

Odpowiedź:
Jeśli jest Pani w Polsce podatnikiem o niegraniczonym
obowiązku podatkowym, to
rzeczywiście należy złożyć w
polskim urzędzie skarbowym rozliczenie podatkowe.

l l l

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

Dzień dobry,
Dwa lata temu urodziłam

syna, mąż wyjechał do Holandii i założył firmę. Powiedziałam, żeby się starał o rodzinne, bo jest lepsze niż u
nas. Zostało nam przyznane
i wyrównane, ale niestety ja
nie dostałam i nie dostaję
tych pieniędzy. Mąż pobiera
rodzinne w Holandii cały
czas od dwóch lat, ale niestety ja go nie otrzymuję.
Chciałam, żeby zmienił numer konta na mój, ale nie
chce. Nasze stosunki nie są
najlepsze i chcę rozwodu. Co

l l l

Witam,
Znalazłem w internecie artykuł „Jesteś niezdolny do
pracy? Możesz starać się o
zasiłek chorobowy z Holandii!”. Mieszkam w Niemczech, a pracuję na kontrakt
stały w Holandii. Od kwietnia
2016 roku mam problem z
nogą, która jest po dwóch zabiegach. W chwili obecnej jestem pod okiem ortopedy

niemieckiego i czekam na
specjalne buty ortopedyczne
(koszt: 1600 euro). Według
mojego ortopedy nie powinienem chodzić do pracy, ponieważ muszę uważać i nie forsować nogi (zwłaszcza, że w
ciągu ostatnich 3 tygodni dostałem 4 zastrzyki, co świadczy, że nie jest dobrze i taką
opinie wystawił lekarz ortopeda dla ubezpieczalni). Lekarz
niemiecki wystawia mi zwolnienia z pracy po wizytach
kontrolnych lub nagłych, jeżeli sytuacja tego wymaga, natomiast ubezpieczalnia uważa, że powinienem chodzić
do pracy (wykonywać pracę
siedzącą) mimo, iż ortopeda
wystawił mi receptę na kule,
przy pomocy których poruszam się ze względu na ból
towarzyszący mi każdego
dnia. Do tego przyjmuje leki
zalecone przez ortopedę. Problem jest też w tym, że każdego ranka mam ból nogi, który
często utrudnia mi nawet dotarcie do toalety. Czy ubezpieczyciel i pracodawca mają
obowiązek akceptować zwolnienia z pracy wystawiane

przez niemieckiego lekarza?
Czy muszę chodzić teraz w
tym okresie (jeżeli ból jest silny) do pracy, kiedy często jazda samochodem sprawia mi
trudność? Wszystkiemu towarzyszy ogromny stres, który dodatkowo utrudnia mi
normalne funkcjonowanie w
życiu i dlatego od marca rozpocząłem psychoterapie i jestem na psychotropach.
Proszę o odpowiedź.
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jeśli ma Pan zwolnienie lekarskie, które mówi jasno,
że nie jest Pan zdolny do pracy stojącej, to pracodawca,
jak również ubezpieczalnia,
powinni takie zwolnienie zaakceptować (chyba, że pracodawca zagwarantuje np.
pracę siedzącą). Niewątpliwie w tej sytuacji polecamy
konsultacje prawną - na
pewno znawca prawa pracy
i praw ubezpieczonego rozwieje Pana wątpliwości.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Na okręcie młody majtek pyta
starego żeglarza
- Opowiedz mi, dlaczego nie
masz nogi?
- No bo kiedyś wypadłem za
burtę i rekin mi odgryzł
- A dlaczego masz hak zamiast
dłoni?
- No bo kiedyś mieliśmy potyczkę z piratami i odcięli mi dłoń
- A dlaczego nie masz oka?
- No bo kiedyś tak stoję na statku patrzę w niebo i nagle mi mewa narobiła.
- No tak, ale od tego się nie traci oka, wystarczy wytrzeć!
- No właśnie, a to był pierwszy
dzień kiedy miałem hak zamiast
ręki.
Jedzie rodzina szosą: mąż, żona i dwuletni Jaś. Zatrzymuje ich
policja i bada ich alkomatem
Mąż: 2 promile,
- Do radiowozu! Już!
- Ależ panie, macie alkomat zepsuty, niech pan bada żonę!
Żona: 2 promile.
- Tym bardziej do radiowozu!
- Ależ naprawdę nic nie piliśmy!
Niech pan zbada Jasia! Dziecku
przecież byśmy nie dawali!
Jaś: 2 promile.
- Przepraszamy państwa, rzeczywiście mamy zepsuty alkomat. Proszę jechać dalej, do widzenia! - mówi policjant.
Rodzinka jedzie dalej. Po chwili
mąż odwraca się do żony i mówi:
- Widzisz? A mówiłaś, żeby Ja-

DOWCIPY

siowi nie dawać!
Policjant zatrzymuje kierowcę,
który przejechał skrzyżowanie na
czerwonym świetle. Rozpoznaje
w nim swego byłego nauczyciela
polskiego.
- Noo, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro
napisze mi pan sto razy: "Nie będę przejeżdżał na czerwonym
świetle".
Jasnowidz do jasnowidza:
- A wiesz?...
- Wiem...
Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
- Wiesz - mówi jeden z nich mam fantastycznego pacjenta.
Cierpi na rozdwojenie jaźni i obaj
płacą.
Spotykają się dwaj ojcowie:
- Jak postępy małego w szkole?
- pyta jeden
Drugi macha zrezygnowany ręką:
- Nie najlepiej. Idę na wywiadówkę pod przybranym nazwiskiem.
Ciocia zwraca się do siostrzeńca:
- Podstaw rączką Jasiu, nasypię
ci orzeszków.
- Proszę raczej dać tatusiowi!
- Tak bardzo kochasz tatusia?
- Nie oto chodzi!!! Tatuś ma
większą rękę…
Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania
ona napisała: "Nie wiem", a ty napisałeś: "Ja też".
Jaś wita ciocię, która przyjechała w odwiedziny:
- Dzień, dobry ciociu! Ale się tata ucieszy! Woła radośnie.
- A to dlaczego, kochanie?
- Bo przed chwilą powiedział, że
tylko ciebie brakuje nam do
szczęścia.
Wchodzi mężczyzna do kawiarenki internetowej i pyta :
- Czy są wolne komputery ?
- Nie - mamy same szybkie.

DOWCIPY

Katolik próbuje wytłumaczyć
Ateiście, co to jest cud:
K - Nooo, na przykład jak jakiś
człowiek spadnie z 50 m wieży i
nic mu się nie stanie.
A - Nooo... to jest przypadek.
K - Ok, a jak on wyjdzie na ta
wieżę, skoczy i dalej nic się nie
stanie?
A - Mmmm... to jest szczęście.
K - O rany, a jak trzeci raz skoczy z tej wieży i nic??!
A - Przyzwyczajenie.
- Kogut zniósł jajko na granicy
polsko-czeskiej. Do kogo należy
jajko?
- Do nikogo, bo koguty nie znoszą jajek...
- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem
w waszej szafie.
Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu, powtórz po mnie: I łka
puste serce bólem.
Jaś posłusznie powtarza:
- Ił, kapustę, ser, cebulę.
- Podobno zmieniłeś pracę? mówi kolega do Kowalskiego.
- Tak. Zrobiłem to ze względów
zdrowotnych.
- A co ci dolega?
- Mnie nic, ale mojemu szefowi
robiło się niedobrze na mój widok...
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Mariola, jak możesz tyle jeść,
skoro ciągle powtarzasz, że dbasz
o linię?
- Bo linia powinna być gruba i
wyrazista!
Sędzia pyta oskarżonego:
- Czy to prawda, że sprzedawał
pan sok poziomkowy, twierdząc
że to eliksir długowieczności?
- Tak! Wysoki sądzie!
- Czy oskarżony był już za to karany?
- Tak. W 1367 roku, a później w
1875.
- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła
Kubuś Puchatek - Krzyś dał nam
dziesięć baryłek miodu do podzia-

DOWCIPY

łu. To na każdego będzie po
osiem.
- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć baryłek na dwóch,
to będzie po pięć, nie po osiem
- Ja tam nie wiem, ja tam nie
wiem, ja tam swoje 8 baryłek zjadłem!
Na polanie w lesie pasą się krowy.Nagle zza drzewa wychodzi zajączek i mówi:
- Witam szanowne króweczki!
Czy jest może między paniami jakiś cwaniaczek?
- Nieee - odpowiedziały zdziwione krowy.
- No to zrzuteczka po 5 złotych!
Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Zdenerwowane krowy wysłały delegację do lisa.
- Ty lis, zajączek wyłudza od nas
gotówkę, chodź i zagraj dla nas
cwaniaczka. Lis się zgodził. Trzeciego dnia krowy znów pasą się
na polanie. Przychodzi zajączek:
- Witam szanowne panie. Czy
jest pomiędzy paniami jakiś cwaniaczek?
Lis wstaje i mówi:
- Jestem, a co mały? W tym
momencie zza drzew wychodzi
niedźwiedź.
- A nic, krówki jak zwykle po
"piątalu", a cwaniaczek 15!
- Nie mogę nauczyć męża utrzymywaniu porządku.
Żali się Kowalska sąsiadce.
- A co on takiego robi ?
- Za każdym razem chowa portfel w inne miejsce!
Do bacy podchodzą turyści:
- Baco, dojdziemy tą drogą nad
morskie oko?
- Jasne, prościutko tylko idźcie.
Gdy turyści odeszli baca mówi
sam do siebie
- Przecie ziemia jest okrągła.
Do stojącego policjanta podchodzi lekko podchmielony student i pyta:
- Czy można powiedzieć na policjanta osioł?
- Nie można. Zapłaci pan wówczas mandat za obrazę władzy.
- A w takim razie czy można do
osła powiedzieć policjant?
- To panu wolno.
- Dziękuję, panie policjancie...

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie
przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie
aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy
Zespół Kameralny "Miniaturki", z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną "Świt", teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem - jest m.in. kawalerem Brązowego Krzyża
Zasługi oraz został odznaczony Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

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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Przydatne kontakty w Holandii

DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

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

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

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

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

n Urząd gminy
n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

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

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

KOŚCIOŁY:

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNKTY POMOCY

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

n Konsulat

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

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

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

n NBBU

n Holenderska Policja

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

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

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

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

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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