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Wiele rodzin pobierających zasiłek rodzinny z
Holandii zastanawia się
czy polskie świadczenie
500+ ma jakikolwiek
wpływ na wysokość przyznanych przez urząd SVB
środków i czy może nie
powinni zawnioskować o
polski odpowiednik pobieranego już zasiłku.
Odpowiedź na to pytanie nie
jest jednoznaczna. Przede
wszystkim należy przypomnieć,
że świadczenie 500+ jest przyznawane na pierwsze dziecko w
rodzinie tylko w wypadku, w którym nie przekraczamy kryterium
dochodowego, które wynosi 800
zł na każdego członka rodziny.

Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez
dodatkowych obostrzeń.
Aby odpowiedzieć na pytanie
czy należy wnioskować o 500+
podczas pobierania zasiłku rodzinnego z Holandii należy wyjaśnić, że urząd zagraniczny (w tym
wypadku holenderski) do wydania poprawnej decyzji potrzebuje
informacji na temat pobieranych
już przez wnioskodawcę świadczeń w Polsce. Taki wymóg istnieje, ponieważ kraj, który ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń, powinien je wypłacać, a kraj bez
pierwszeństwa, w którym pracuje jeden z rodziców, powinien wypłacić różnicę między zasiłkiem z
Polski, a tym przysługującym w
Holandii (jeżeli oczywiście okazałby się wyższy od polskiego).
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

FOT. FREEIMAGES.COM / FELIX ATSORAM
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Czy pobierając zasiłek rodzinny z Holandii powinienem zawnioskować również o polskie 500+
i jakie mogę osiągnąć korzyści z tytułu świadczeń dodatkowych?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Jak więc określić, który kraj
ma pierwszeństwo wypłat? To
proste. Kraj posiadający pierwszeństwo to kraj, w którym jest
się aktywnym zawodowo bądź
otrzymuje się emeryturę/rentę.
Innymi słowy, jeżeli dana osoba
pracuje w Holandii, a współmałżonek opiekuje się dziećmi w
Polsce nie mając jednocześnie
zarobków, rent i emerytury, to
krajem, który ma pierwszeństwo wypłacania świadczeń, jest
Holandia. W takiej sytuacji decyzja w sprawie 500+ będzie odmowna. W wypadku, gdy wspomniany współmałżonek jest aktywny zawodowo bądź otrzymuje rentę lub emeryturę, krajem
pierwszeństwa zostaje Polska, a
Holandia może jedynie wypłacić
różnicę między świadczeniami.
Wtedy 500+ nie będzie się należało na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe, ale
na każdą kolejną pociechę zasiłek zostanie przyznany.
Dlaczego zatem powinienem/powinnam zawnioskować
o 500+? Urząd holenderski po
pewnym czasie od wprowadzenia polskiego zasiłku zaczął kontrolować wydane wcześniej decyzje pod kątem jego przyznania i

będzie kontynuował ten zakres
kontroli. Dzieje się tak, ponieważ
jeśli posiadamy więcej niż jedno
dziecko (znika kryterium dochodowe w Polsce), a urząd SVB wypłacił wcześniej całość zasiłku, to
możemy zostać poproszeni o
przedstawienie decyzji odmownej do wspomnianego wniosku z
Polski nawet, gdy pierwszeństwo
do wypłaty zasiłku ma Holandia.
Wnioskowanie w Polsce jest tym

bardziej ważne, gdyż nie możemy
zawnioskować za okres wstecz.
Zatem jeśli Holandia powinna
wypłacić nam jedynie część zasiłku, to musimy jak najszybciej zawnioskować o 500+, aby dostać
pełny wymiar świadczeń.
Pozostaje jeszcze kwestia dodatku do zasiłku rodzinnego z
Holandii, który sprawia, że wypłacane świadczenia stają się
jeszcze bardziej atrakcyjne. Jak

wspomnieliśmy wyżej, urząd
SVB przy świadczeniu 500+ na
drugie i kolejne dziecko może
wypłacić tylko różnicę między
świadczeniami. Niestety w tym
wypadku okazuje się, że nawet
najwyższa kwota zasiłku
(286,55 euro na kwartał) nie
przewyższa świadczenia miesięcznego z Polski.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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W takich sytuacjach warto zawnioskować o tak zwany Kindgebonden Budget, który przyznaje dodatkowe świadczenie
dające (w zależności od dochodów rodziców i ilości dzieci) od
kilkudziesięciu do kilkuset euro
miesięcznie.
Poniżej prezentujemy Państwu przeliczenie na przykładzie
rodziny z dwójką dzieci w wieku:
11 oraz 16 lat. Kwota zasiłku rodzinnego na starsze dziecko wynosi kwartalnie 286,55 euro, na
młodsze 243,57 euro. Świadczenie 500+ to w szacunkowym
przeliczeniu około 115 euro, co
na kwartał daje 345 euro. Do
kwoty zasiłku rodzinnego z Holandii doliczamy kwartalną kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, uwzględniając łączny roczny

dochód na poziomie nie wyższym niż 19500 euro.
Jak to wygląda w przypadku
takiej rodziny, gdy prawo do
świadczenia 500+ przyznane zostało tylko na młodsze dziecko:
- pierwsze dziecko: 286,55
euro zasiłku + 387 euro dodatku
= 673,55 euro,
- drugie dziecko: 243,57 euro
zasiłku + 225 euro dodatku =
468,57 euro - 345 euro (500+)
= 123,57 euro.
Razem do wypłaty z Holandii:
797,12 euro kwartalnie, co daje
około 3500 zł na kwartał, a
14000 zł rocznie.
Na koniec należy też wspomnieć, iż w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci dodatek do zasiłku rodzinnego z Holandii wynosi od 351 do nawet 386
euro na miesiąc na jedno dziecko.
Wówczas nawet mając przyznane

świadczenie 500+ na każde dziecko, kwoty jakie można uzyskać z
Holandii są bardzo wysokie.
Dla przykładu, w przypadku
samotnej matki z dwójką dzieci w wieku 16 lat i 11 lat zasiłek rodzinny przyznany będzie
w kwocie standardowej (odpowiednio 286,55 euro i 243,57
euro), natomiast miesięczna
kwota dodatku na dwoje dzieci
to 461 euro (386 euro na
pierwsze dziecko, 75 euro na
drugie dziecko).
Zatem w takim przypadku będzie to wyglądało następująco:
- pierwsze dziecko: 286,55
euro zasiłku + 1158 euro dodatku = 1444,55 euro - 345 euro
(500+) = 1099,55 euro,
- drugie dziecko: 243,57 euro
zasiłku + 225 euro dodatku =
468,57 euro - 345 euro (500+)
= 123,57 euro.

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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Razem do wypłaty z Holandii: 1223,12 euro kwartalnie,
co daje kwotę około 5400 zł na
kwartał, a 21.600 zł rocznie.
Podsumowując: w przypadku, gdy jeden rodzic pracuje w
Holandii, a drugi w Polsce, należy jak najszybciej zawnioskować o świadczenie 500+. Nie
należy jednak przy tym rezygnować ze świadczeń holenderskich. W ten sposób pobieramy
świadczenia rodzinne z obu krajów zgodnie z prawem i bez
obaw, iż jeden kraj zażąda
zwrotu niesłusznie wypłaconego zasiłku.
(RED.)
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ ANNA
KŁOSOWSKA WWW.ROZLICZSIE.PL

FOT. FREEIMAGES.COM / JORGE VICENTE
Reklama
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Praca w hotelu Amsterdam.
Witam serdecznie. Poszukuje
energicznych osób do pracy przy
sprzątaniu pokoi hotelowych w
centrum Amsterdamu. Zapewniamy: stale godziny pracy, tygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie, pomoc ze strony polskiego koordynatora. Oczekujemy: dobrej
znajomości języka angielskiego,
chęci i motywacji do pracy. Zainteresowane osoby proszę o Cv wraz
z klauzula o przetwarzaniu danych
osobowych na adres email: magdalena-bizztemp@wp.pl.
Ekipę murarzy. Zatrudnimy
doświadczoną ekipę murarzy
do pracy w Belgii. (Klinkier,
bloczki betonowe). Wymagamy:
własnej działalności gospodarczej, posiadania Prawa do jazdy
(własny transport), znajomości
języka angielskiego lub niderlandzkiego komunikatywnie,
przynajmniej jedna osoba w ekipie. Oferujemy płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa
a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: +48 729475717.
Spawacz Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w sta-

nowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1
na grupę), mile widziane
VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
Praca produkcyjna 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: po-

len@jobinvestment.nl. Chcesz
dowiedzieć się więcej szczegółów? Skontaktuj 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. 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 wpi-

sując 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 samochód, 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.
Glazurnik Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w
stanowisku, podstawowe narzędzia oraz ubranie robocze, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę),
mile widziane VCA/SCC oraz
SoFi. Oferujemy: holenderska
umowa o pracę, cotygodniowe
wynagrodzenie (stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin,
darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Stolarz / Utrecht. Dla naszego
klienta, dużej firmy budowlanej,
poszukujemy stolarzy 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
CIĄG DALSZY NA STR. 5
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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 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 bezpieczeń-

stwa 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/.
PRACA PRZY PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ. OD ZARAZ!! PRACA OD ZARAZ! BEZ
JĘZYKA! Dla naszego holenderskiego kontrahenta poszukujemy osób chętnych do pracy przy
produkcji w fabryce kostki brukowej i elementów betonowych, bez znajomości języka!!!
Lokalizacja: Holandia. Tiel. Termin rozpoczęcia pracy : OD ZARAZ!!! Wymagania: energiczność, zapał do pracy, dyspozycyjność, motywacja oraz chęć
do pracyOferujemy: zakwaterowanie i ubezpieczenie, pomoc
w organizacji transportu do Holandii, legalne zatrudnienie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
przejrzyste warunki zatrudnienia, pomoc w organizacji wyjazdu, praca w zgranym zespole i
miłej atmosferze, wsparcie polskich koordynatorów. Nasi koordynatorzy czekają na Twoją

aplikację! Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 501
638 639. Możliwość aplikacji
na dane stanowisko poprzez
formularz, który znajduje się na
naszej stronie www.jnawork.pl.
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE
NASZEJ OFERTY!
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!!!

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.
Rozpakowywanie palet. PRACA W DEURNE – ROZPAKOWYWANIE PALET. Agencja Pracy
The Perfect Match B.V. poszukuje pracowników fizycznych do
pracy w Holandii. Jest to praca
polegająca na rozpakowywaniu
palet z nawozem. Jest to praca
w godzinach 7:30-16:30 w firmie mającej siedzibę w miejscowości Deurne. Wymagania:
komunikatywna znajomość
j.angielskiego. Mile widziane:
prawo jazdy kat. B.Agencja Pracy The Perfect Match B.V. oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego
koordynatora, możliwość długo-

okresowej współpracy, przelewy
w systemie tygodniowym, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: PRACA NA DŁUŻSZY
OKRES. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRACOWNIK FIZYCZNY-PALETY na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy
tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318/1b). W celu uzyskania informacji na temat
szczegółów prosimy o kontakt
telefoniczny 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.
Zbrojarz/betoniarz Holandia.
Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, VCA lub SCC,

komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę),
mile widziane SoFi. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
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.
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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tyg.), stawka: 10,52 euro, dwie
zmiany: 7:00-16:00 oraz 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.
Monterzy karton-gips. Poszukujemy doświadczonych monterów ścianek działowych 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 czasu.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie nieodpłatne, ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przeslanie swojego CV w języku polskim lub niemieckim na adres : joanna@worxx.nl. Tel. 0031 485 350 380.
Monter izolacji przemysłowej. Wymagania: VCA lub
SCC018, doświadczenie na
w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, własne narzędzia, auto (1 na grupę), SoFi mile widziane. Oferujemy: stałe
zatrudnienie na holenderskiej
umowie o pracę, cotygodniowe
Reklama

wypłaty (stawka do negocjacji),
darmowe zakwaterowanie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
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 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.
Ekipy elektryków. Poszukujemy do pracy ekipę elektryków
do montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycz-

nych. Praca w Belgii. Wymagamy: Znajomości czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie; Własna działalność gospodarcza; Prawo jazdy (własny transport); Znajomości języka angielskiego lub niderlandzkiego ( komunikatywnie)
będzie atutem, przynajmniej jedna osoba w ekipie.; Oferujemy
płacę do uzgodnienia, współpracę długofalowa a także pomoc w
założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: +48 729475717.
Stolarz/Eindhoven. Masz
smykałkę do pracy w drewnie?
Szczycisz się fachowym doświadczeniem? Nie boisz się
wyzwań takich jak praca za granicą (w tym przypadku w Holandii) – właściwie od zaraz? A
przede wszystkim kochasz stolarstwo i znasz komunikatywnie któryś z języków zachodnich
(wystarczy nam angielski)? Dla
naszego stałego klienta, dużej
firmy budowlanej, poszukujemy
stolarzy wykończeniowych do
projektu zlokalizowanego w
środkowej Holandii (do roboty:
elementy drewniane, framugi,
profile aluminiowe, ścianki
działowe, sufity z płyt gipsowo-kartonowych). Niezbędna będzie tutaj umiejętność czytania
i stosowania wytycznych zawartych w rysunkach technicznych
oraz samodzielność. Docenimy
Twoje doświadczenie, umiejętności manualne i profesjonalizm. Podejmij wyzwanie i aplikuj już dziś – na nieprzeciętną
ofertę pracy w kraju tulipanów,
serów i wiatraków! O JobXion:
Jobxion Poland sp. z o .o. jest fi-

lią 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 holenderskiego, Prawo
jazdy kategorii B i własny samochód mile widziane, Samodzielność i wysoką kulturę osobistą
...a w zamian za to, otrzymasz
od Jobxion: Pracę podnoszącą
kwalifikacje i dającą mnóstwo
osobistej satysfakcji; Holenderską umowę o pracę; Możliwość
skorzystania z zakwaterowania
blisko Twojego miejsca pracy;
Ubezpieczenie; Cotygodniowe
wynagrodzenie w/g CAO; Opiekę polskiego koordynatora na
miejscu w Holandii; Elektronarzędzia i odzież roboczą; Dopłaty za dojazdy do pracy swoim
samochodem; Możliwość podjęcia darmowej nauki języka
holenderskiego w biurze w Tiel;
Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – 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.
Strona internetowa: http://jobxion.pl/oferty-pracy/.

języku polskim lub niemieckim
na adres: joanna@worxx.nl, T :
0031 485 350 380.

Monter rusztowań. Holenderska firma poszukuje doświadczonych monterów rusztowań
do pracy na obiektach przemysłowych. Wymagania: VCA lub
SCC018, doświadczenie na
w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, auto (1 na grupę).
Oferujemy: stałe zatrudnienie
na holenderskiej umowie o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji), darmowe zakwaterowanie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.

Monter płyt karton-gips Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę),
VCA/SCC oraz SoFi mile widziane, własne narzędzia. Oferujemy: holenderska umowa o
pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji),
ubezpieczenie zdrowotne, darmowe zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe, dostęp do Internetu). Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.

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,
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.
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

Pomocnik brukarza. Agencja Pracy The Perfect Match
B.V. poszukuje pomocnika brukarza do pracy w Holandii. Wymagania: komunikatywna znajomość j.angielskiego. Mile widziane: prawo jazdy kat. B.
Agencja Pracy The Perfect
Match B.V. oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, możliwość długookresowej współpracy, przelewy w
systemie tygodniowym, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), stawkę godzinową 9.99 euro brutto/h (ca
40 godzin pracy w tygodniu).
CHARAKTER PRACY: PRACA
NA DŁUŻSZY OKRES. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem POMOCNIK BRUKARZA na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz (Certyfikat nr 2318/1b). W
celu uzyskania informacji na
temat szczegółów prosimy o
kontakt telefoniczny 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.
Pokojówka. Pilnie poszukujemy Pan do pracy w 5 gwiazdkowych hotelach w Amsterdamie. Stanowisko: Praca polega
na przygotowywaniu pokoi dla
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gości według standardów wytyczonych przez hotel. Oferujemy: Legalne zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim,
Profesjonalne szkolenie w hotelu, Ubezpieczenie zdrowotne,
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. Zainteresowane Panie prosimy o
przeslanie swojego CV na adres email: praca@bizztemp.nl z
informacja w tytule: Pokojowka. Szczegóły finansowe i oferty wysyłamy pozytywnie zweryfikowanym kandydatom na adres email oraz kontaktujemy
się telefonicznie.
Zatrudnimy ekipy przy dociepleniach. Poszukujemy ekip do
prac przy dociepleniach. Praca
na terenie Belgi. Zakres prac:
Stawianie: płyt izolacyjnych,
profili, siatki, gruntowanie; wykańczanie za pomocą crepi;
Wymagania: Własna działalność gospodarcza; Doświadczenie w pracach przy osiedlach mieszkaniowych; Prawo
jazdy oraz własny transport samochodowy; żeby 1 osoba
miała znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego
lub niemieckiego; Oferujemy
płacę do ustalenia, współpracę
długofalowa a także pomoc w
założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu:
+48
729475717.
Cieśla szalunkowy/Holandia. Zaszaluj w Holandii! Nasz
znany i ceniony na holenderskim rynku budowlanym klient
poszukuje obecnie doświadczonych, kompetentnych i zaangażowanych cieśli szalunkowych. Praca właściwie od zaraz...ale przecież świat należy
do zdecydowanych i odważnych, a Ty jesteś w tym gronie !
Projekt jest bardzo prestiżowy i
dotyczy budowy segementu
domków mieszkalnych. Co
więcej, możesz zabrać ze sobą
swoich znajomych po fachu –
potrzebujemy grupy dobrych,
zgranych specjalistów współpracujących efektywnie w zespole. Idealnie, abyś znał komunikatywnie język angielski
(lub niemiecki/niderlandzki),
ale i bez niego sobie poradzimy. A przede wszystkim gwarantujemy mieszkanie, z ktorego możesz skorzystać, miłą
opiekę koordynatorów i konkurencyjne wynagrodzenie! Masz

to? Sprawdź: Minimum 2 lata
doświadczenia na stanowisku
cieśli szalunkowego. Mile widziane również na projektach
zagranicznych, Znajomość różnych systemów szalunkowych,
duża wiedza fachowa poparta
konkretnymi umiejętnościami,
Umiejętność czytania rysunków technicznych, Sumienność i zaangażowanie, pracowitość, wysoka kultura osobista, Prawo jazdy kategorii B i
własny samochód (mile widziane). Co Ci gwarantujemy? Holenderską umowę o pracę,
Możliwość skorzystania z zakwaterowania blisko miejsca
pracy, Ubezpieczenie, Cotygodniowe wynagrodzenie w/g
CAO, Opiekę (miłego i skutecznego) polskojęzycznego koordynatora w Holandii, Elektronarzędzia i odzież roboczą, Dopłatę za dojazdy do pracy swoim
samochodem/kilometrówki,
Możliwość podjęcia darmowej
nauki języka holenderskiego w
biurze w Tiel, Atrakcyjny system rekomendacji nowych pracowników – bonusy za polecenie, Pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa
VCA (o wartości 140 EURO) niezbędnego do pracy w sektorze
budownictwa (honorowany w
takich krajach jak Holandia,
Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, ważny 10 lat). Jak
aplikować: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji za pomocą przycisku:
APLIKUJ:
http://jobxion.pl/oferty-pracy/. Kim jesteśmy: Jobxion Poland sp. z o
.o. jest filią holenderskiej firmy
Jobxion Vakmensen B.V. - lidera wśród agencji pracy tymczasowej w Holandii od ponad 12
lat działającej w branży budowlanej i technicznej. W Polsce jesteśmy wpisani do rejestru
KRAZ pod numerem 13137.
Monter konstrukcji stalowych Holandia. Wymagania:
doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1
na grupę), mile widziane
VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin, darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
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: doświadczenie 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 okoReklama

lic 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: 073-711-3-717 oraz
prześlij nam swoje CV na adres
e-mailowy: polen@jobinvestment.nl.

Malarz budowlany Holandia.
Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, podstawowe
narzędzia oraz ubranie robocze,
komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC oraz SoFi.
Oferujemy: holenderska umowa
o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji),
możliwość nadgodzin, darmowe
zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
+48 864711471 lub cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.

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 komunikatywnie, przynajmniej
jedna osoba w ekipie.;. Oferujemy płacę do ustalenia, współCIĄG DALSZY NA STR. 8
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pracę długofalowa, a także pomoc w założeniu firmy a także
zakwaterowania. Informacje
pod numerem telefonu: +48
729475717.
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.
Zbiory pieczarek. Opis pracy:
Poszukujemy pracowników
chętnych do pracy przy zbieraniu 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.
Stolarz budowlany Holandia.
Wymagania: doświadczenie na
w/w stanowisku, podstawowe
narzędzia oraz ubranie robocze,

komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę),
mile widziane VCA/SCC oraz
SoFi. Oferujemy: holenderska
umowa o pracę, cotygodniowe
wynagrodzenie (stawka do negocjacji), możliwość nadgodzin,
darmowe zakwaterowanie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
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. 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: doświadczenia,
posiadania własnej działalności gospodarczej oraz znajomości j. angielskiego lub niderlandzkiego komunikatywnie,
przynajmniej jedna osoba w
ekipie oraz własnego transportu. 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
Reklama

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, kwatera 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.
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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 doświadczenia, 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 ZaReklama

trudnienia i Pracy Tymczasowej,
tel: +48 570 901 913, Pn-Pt:
9:00-17:00 Zapraszamy.
Cieśla dachowy/dekarz Holandia. Holenderska firma poszukuje doświadczonych dekarzy do pokrycia dachów spadzistych lub płaskich (papa, pcv,
strzecha, dachówka). Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku (min. 4 lata), komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o
pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji),
ubezpieczenie zdrowotne, darmowe zakwaterowanie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
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.
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.
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 okablo-

wania 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, Elektrona-

rzędzia 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 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 Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku (min. 3 lata), komuni-

katywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę), mile widziane VCA/SCC oraz SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o
pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji),
ubezpieczenie zdrowotne, darmowe zakwaterowanie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
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 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, zaCIĄG DALSZY NA STR. 10
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kwaterowanie w mieszkaniach,
domkach okres przyuczenia21 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, ubój, cielęcina i wołowina, Apeldoorn
lub Tilburg. Szukamy odpowiedzialnych, rzetelnych oraz chętnych podjęcia dłuższej współpracy pracowników. Trybowanie różnych elementów, zady,
łopatki, całe ćwiartki !!! Najchętniej z doświadczeniem w
pracy w Holandii lub Niemczech. Wymagania: Min. 6 miesięcy doświadczenia 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,
Reklama

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
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.
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 mi-

le 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
angielskiego, 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 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.
Cieśla szalunkowy Holandia.
Holenderska firma poszukuje
doświadczonych cieśli szalunkowych.Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywny język obcy, auto (1 na
grupę), VCA lub SCC018, mile
widziane SoFi. Oferujemy: holenderska umowa o pracę, cotygodniowe wynagrodzenie (stawka do negocjacji), darmowe zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt +48
864711471 lub cv@ch-24.com,
www.crafthunt24.com.
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, 4-12 miesiąc:
ca 1150 euro netto, 13-24 miesiąc: ca 1200 euro netto, 25-36
miesiąc: ca 1250 euro netto, 37
miesiąc+: ca 1300 euro netto.
CHARAKTER PRACY: PRACA NA
DŁUŻSZY OKRES. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem KIEROWCA BUSA na adres: info@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.
Hydraulik Holandia. Wymagania: doświadczenie na w/w
stanowisku, komunikatywna
znajomość języka obcego, auto
(1 na grupę), VCA/SCC oraz SoFi mile widziane. Oferujemy:
holenderska umowa o pracę,
cotygodniowe wynagrodzenie
(stawka do negocjacji), darmowe zakwaterowanie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt +48 864711471 lub
cv@ch-24.com, www.crafthunt24.com.
Praca w sortowni warzyw i
owoców. 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 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 przyuczenia- 21 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: 38CIAG DALSZY NA STR. 11
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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.
Cieśla szalunkowy/Venlo.
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: DoświadczeReklama

nie 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 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 samochodem/kilometrówki; 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://jo-

bxion.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.
Praca produkcyjna. PRODUKCJA -rozpocznij pracę nawet od
zaraz! Szukasz pracy w Holandii? Masz doświadczenie? A
może to Twoja pierwsza praca?
Zapoznaj się z ofertą pracy firmy TPM B.V. i koniecznie aplikuj! Poszukujemy osoby chętne
do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą głównie prace
polegające na pakowaniu oraz
sortowaniu produktów na taśmie produkcyjnej m.in. w zakładach przetwórstwa mięsnego, w zakładach zajmujących
się produkcją ziół i przypraw itp.
Agencja Pracy TPM B.V. oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy. CHA-

RAKTER PRACY: praca od października 2017. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
uaktualnionego CV (wraz z ujęciem ostatniego pracodawcy) z
dopiskiem PRACA PRODUKCYJNA na adres: info@tpmwork.com (Certyfikat nr 2318).
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
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Po ówczesnym uzgodnieniu
WARUNKIEM KONIECZNYM jest
dotarcie biura w Helmond w celu podpisania stosownych dokumentów. 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 fizyczna przy załadunku
i rozładunku. Agencja Pracy The
Perfect Match B.V. poszukuje
pracowników fizycznych do pracy
w Holandii. Jest to praca polegająca na załadunku i rozładunku
kontenerów z odzieżą. Jest to
praca w firmie mającej siedzibę
w miejscowości Helmond. Wymagania:komunikatywna znajomość j. angielskiego. Mile widziane: prawo jazdy kat. B. Agencja Pracy The Perfect Match B.V.
oferuje:zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę polskiego koordynatora, możliwość
długookresowej współpracy,
przelewy w systemie tygodniowym, legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO), stawkę godzinową 9.51 euro brutto. CHARAKTER PRACY: PRACA NA
DŁUŻSZY OKRES. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem PRACA FIZYCZ-

NA-KONTENERY na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.com LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.com/#formularz
(Certyfikat nr 2318/1b). W celu
uzyskania informacji na temat
szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny 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.
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 zamóCIĄG DALSZY NA STR. 12
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wienie 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: 32-46 tygodniowo (poza sezonem liczba godzin

32-36 godzin tyg., w sezonie 4050 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 niderlandz-

kim na adres
nach@aboost.nl.

granicznych. Kompleksową obsługę po sprzedaży, pomoc w
montażu mebli, odpowiedź na
każde pytanie techniczne oraz
pytania dotyczące pielęgnacji
mebli. Nowe meble z pełną
gwarancją, fabrycznie nowe produkty, objęte dwuletnią gwarancją. Przystępne ceny za najwyższą jakość. Szeroka oferta mebli w najlepszych cenach. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego: Tel. kom. +48 733
760 700, Tel. kom. +48 733
780 700, E-mail: biuro@mebline.nl, Pon. - Pt.: 8:00 - 17:00,

Sob.: 8:00 - 12:00. ZAPRASZAMY DO ZAKUPU!!!

michal.ba-

Pracownika budowlany z językiem niderlandzkim. Poszukujemy pracownika budowlanego z
dobrą znajomością języka niderlandzkiego. Praca na terenie Belgi.
Wymagamy: Własna działalność
gospodarcza; Prawo jazdy (własny
transport); Znajomości niderlandzkiego jest atutem. Oferujemy: Płacę do uzgodnienia, współpracę

długofalowa a także pomoc w założeniu firmy a także zakwaterowania. Informacje pod numerem
telefonu: +48 729475717.
Spawacz 141 aluminium Holandia. PanPol sp. z o.o., Agencja Zatrudnienia ( certyfikat
KRAZ 1670 ) poszukuje do pracy w Holandii, dla naszego stałego partnera spawaczy w Metodzie 141 Praca przy produkcji
ram okiennych w warsztacie.

Praca na okres kilku miesięcy z
możliwości stałego zatrudnienia.WYMAGANIA: AKTUALNY
certyfikat ISO 141; UDOKUMENTOWANE Doświadczenie w spawaniu aluminium; VCA ( możliwość wyrobienia na miejscu);
Znajomość języka angielskiego,
niemieckiego lub holenderskiego w stopniu komunikatywnym;
Prawo jazdy kategorii B. PRACODAWCA OFERUJE: Atrakcyjne
warunki finansowe; Gwarantowane 40 godzin tygodniowo +

możliwe nadgodzin; Wyplata tygodnia; Umowa holenderska na
warunkach holenderskich; Kilometrówka lub samochód służbowy; Pokój jednoosobowy z internetem opłacony przez pracodawcę; Regularne zjazdy co 5 –
6 tygodni na tydzień ( z możliwością indywidualnego ustalenia ).
Prosimy przysłać aktualne CV w
języku angielskim i polskim
wraz ze skanami certyfikatów
zawodowych i referencji na adres spawacz@euroworker.pl.

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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Meble – kupię/sprzedam:
Mebline NL - Najtańsze meble w
Holandii. Sklep internetowy
www.mebline.nl. Oferujemy
Państwu bardzo szeroki asortyment mebli wysokiej klasy, które charakteryzują się nowoczesną linią wzorniczą i doskonałą
jakością wykonania. Zapewniamy: Szeroką gamę produktów,
meble doskonałej jakości w szerokiej palecie kolorystycznej
oraz wzorniczej. 100 procent
bezpieczeństwa transportu. dostawa własnym taborem na terenie Polski, a także w ramach
indywidualnych zamówień za-

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 zale-

tą 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

Nauka: Jezyk holenderski
AMSTERDAM. Nauczycielka jezykow polskiego i holenderskiego z kilkunastoletnim doswiadczeniem udziela prywatnych
lekcji holenderskiego indywidualnie i w malych grupach (w
Amsterdamie, blisko centrum)
na wszystkich poziomach, rowniez w ramach przygotowan do
egzaminow NT2. Szczegolowe
informacje pod numerem
0655775148.
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Eksperci: szczepienia najskuteczniejszą ochroną
przeciw grypie
Szczepienia są najskuteczniejszą metodą
ochrony przeciw grypie;
zapobiegają też jej powikłaniom. Większy odsetek zaszczepionych byłby korzystny dla zdrowia
Polaków i przyniósł korzyści budżetowi – mówili eksperci poświęconego grypie: "Flu Forum".
"Flu Forum" to doroczna debata ekspertów, zorganizowana
przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.
W czwartek eksperci Flu Forum
spotkali się w Sejmie - już po raz
dziewiąty.
W ostatnim sezonie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH odnotował 4,8 mln zachorowań na grypę i podejrzeń
zachorowań, czyli 19 proc. więcej w porównaniu do sezonu
poprzedniego; 16,9 tys. osób
było hospitalizowanych; a 25
zmarło z powodu choroby. Jak
podkreślali eksperci podczas
czwartkowego Flu Forum, wrzesień to najlepszy czas aby się
zaszczepić przeciw grypie;
szczyt zachorowań na tę chorobę przypada w lutym.
„Niezależnie od krążących mitów i błędnych przekonań, szczepienia przeciwko grypie są naj-

skuteczniejszą metodą, która
chroni nie tylko przed zachorowaniem, ale przede wszystkim zapobiega groźnym dla zdrowia i życia
powikłaniom, takim jak zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenia
płuc, a nawet w ciężkich przypadkach zgon. Zawsze zapobieganie
chorobie jest lepsze niż jej późniejsze leczenie” – mówił prof. Adam
Antczak, przewodniczący Rady
Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
„Jestem weteranką - szczepię
się od 23 sezonów” – mówiła
prof. Lidia Brydak z Krajowego
Ośrodka ds. Grypy, Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Przypomniała, że wirus grypy „potrafi przetrwać na powierzchniach nawet od 4 do 6 godzin i nadal być zakaźny”. Dlatego chory na grypę może zarazić
nawet osoby, których nie spotka.
Im więcej zaszczepionych tym
mniejsze niebezpieczeństwo zakażenia. Choć najczęściej chorują dzieci w wieku przedszkolnym, szczególnie niebezpieczna
jest grypa i jej powikłania dla
osób po 65. roku życia, wśród
których jest najwięcej zgonów.
Ogromna zmienność wirusa
grypy zmusza do produkowania,
co roku nowych szczepionek i
powtarzania szczepień. Jak jednak zaznaczyła prof. Brydak, nie
jest to działanie daremne. Szczepienia przynoszą realne korzyści, zapobiegając zachorowaniom lub zmniejszając ciężkość
objawów. Przebieg choroby zależy od pacjenta. Niektórzy szcze-

pieni nie chorują, inni nie trafiają do szpitala lub unikają ciężkich powikłań. „Choć nikt nie
wie, kiedy pojawi się pandemia
grypy, osoby które szczepią się
co roku mogą mieć na nią odporność krzyżową” - mówiła
prof. Brydak.
Według statystyk Światowej
Organizacji Zdrowia na grypę, w
każdym sezonie choruje 20 do
30 proc. dzieci. Niemowlęta wymagają hospitalizacji z powodu
grypy równie często, co osoby
starsze, chorujące przewlekle.
Najbardziej narażone na powikłania grypowe są dzieci do 2 roku życia. 80 proc. zgonów z powodu grypy dotyczy osób powyżej 60 lat, natomiast osoby obarczone dwoma i więcej czynnikami ryzyka (jak wiek i choroba
przewlekła) mają 202 razy większe ryzyko powikłań i śmiertelności z powodu grypy. W szczególności dotyczy to astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc (POChP), chorób układu
krążenia, cukrzycy. Grypa może
prowadzić do poważnych powikłań także u kobiet w ciąży.
Gościem Forum był dr George
Kassianos, przewodniczący British Global & Travel Association.
Podkreślił, że w ramach Unii Europejskiej należałoby podnieść i
ujednolicić poziom wszczepialności. Tymczasem w niektórych
krajach zaczyna on spadać. W
Wielkiej Brytanii wszczepialność
seniorów osiągnęła najwyższy
poziom w Europie: 71 proc.; w
Polsce to 13,4 proc.

Jak podkreślił dr Kassianos,
sukces ten osiągnięto, ponieważ m.in. dokładnie zdefiniowano tam grupy, które powinny
być szczepione w pierwszej kolejności; najbardziej narażonym
(w tym dzieciom) zapewniono
darmową szczepionkę. Istnieje
też komputerowy rejestr szczepionych, dzięki któremu wiadomo, kto się zaszczepił, a kto
nie. Szczepienie przeprowadzają lekarze rodzinni, farmaceuci
pielęgniarki szkolne i szpitale.
Jak mówił brytyjski specjalista,
aby wydatki z budżetu na bezpłatne szczepionki zostały zrównoważone przez oszczędności,
konieczne jest osiągnięcie wszczepialności na poziomie 40
proc. Przy 50 proc. można już
mówić o zyskach finansowych,
bo maleją wydatki na leczenie
szpitalne.
Dr Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że grypa u dzieci
jest trudna do rozpoznania; niełatwo ją odróżnić od innych infekcji, na przykład układu oddechowego. Jednocześnie liczba
hospitalizacji z jej powodu w roku 2015 (7447) przewyższała
hospitalizacje z powodu ospy
wietrznej, wirusowego zapalenia
opon mózgowych, wirusowego
zapalenia wątroby, kleszczowego zapalenia mózgu, szkarlatyny, czerwonki, różyczki i AIDS –
razem wziętych. Grypa stanowiła 2/3 całego obciążenia związanego z chorobami zakaźnymi.
Najczęściej chorują dzieci w wie-
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ku szkolnym, które są źródłem
zakażeń domowników.
Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z
Zakładu Medycyny Społecznej i
Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła nowe standardy
w profilaktyce grypy – chodzi
zwłaszcza o czterowalentną
szczepionkę, chroniącą przed
większą liczbą odmian wirusa
niż szczepionki stosowane w latach ubiegłych.
Podczas debaty ogłoszono
także listę laureatów nagrody
„Flu Fighter” oraz 33 laureatów

akcji „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” dla samorządów najbardziej zaangażowanych w
działania profilaktyczne. „Dzięki
programom realizowanym przez
samorządy co roku w całej Polsce zostaje zaszczepionych około 200 tys. osób, głównie z grup
ryzyka” - podsumował prof.
Adam Antczak. (PAP)
NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Ruszył blog żywieniowy
Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
Żywność i żywienie, różne
diety i wartości odżywcze
produktów - to tematy, które bardzo często są poruszane w sieci. Do grona
blogerów dołączyła Szkoła
Główna Gospodarstwa
Wiejskiego zapewniając,
że informacje umieszczane
na tej stronie są rzetelne.
Akademia Dobrego Smaku
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego jest oficjalnym blogiem uczelni pisanym we współpracy z naukowcami. Jego redaktorką jest Alicja Ponder, dok-

torantka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji poinformował PAP rzecznik tej
uczelni Krzysztof Szwejk.
Zamieszczane informacje są
wynikiem badań przeprowadzanych bezpośrednio przez naukowców z SGGW lub pochodzą
z innych wiarygodnych, naukowych źródeł. Nie znaczy to jednak, że znajdą się tu jednoznaczne wskazówki, czy jeść
mięso, jakie jajka kupować i
który olej jest najzdrowszy. W
nauce nie wszystko jest proste i
jednoznaczne. Na naszym blogu będziemy poruszać kontrowersyjne tematy z różnych, ale
zawsze wiarygodnych punktów
widzenia. Nie zabraknie także

sprawdzonych przepisów na
smaczne i zdrowe potrawy - zaznacza rzecznik.
Uczelnia zapewnia, że "w Akademii Dobrego Smaku SGGW
nie będzie żadnych reklam - ani
jawnych, ani ukrytych". Zamieszczone teksty można bezpłatnie
kopiować i przedrukowywać pod
warunkiem podania źródła: Akademia Dobrego Smaku SGGW.|
Adres bloga: http://www.akademiadobregosmaku.sggw.pl (PAP)
AUTOR: ANNA WYSOCZAŃSKA
EDY TOR: DOROTA SKROBISZ
NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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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

Odpowiedź:
Jeżeli warunki pracy i kwestie
finansowe Panu nie odpowiadają, to powinien Pan z niej zrezygnować. Umowa musi przewidywać możliwość wypowiedzenia umowy.
l l l

l l l

Witam,
Mam pytanie odnoszące się
do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży. Pracuję przez
agencję od ponad dwóch lat i
jestem już na fazie B. Moje wynagrodzenie wynosiło 10 euro/godzinę, a teraz wynosi 8,80
euro/godzinę. Pytanie: dlaczego? Czy pracodawca może
zmienić moją stawkę, jeśli jestem na chorobowym? Czy kobiecie w ciąży nie należy się
100 procent wynagrodzenia?
Od dwóch tygodni jestem na
chorobowym, jestem w 26 tygodniu ciąży i niestety nie mogę
kontynuować pracy. Bardzo
proszę o pomoc i anonimowość.
Dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

potwierdzenie konta, znajduje
się na piśmie przesłanym przez
urząd. Nie ma znaczenia, w jakiej kopercie zostanie odesłane
potwierdzenie.
l l l

Dzień dobry,
Mam do Państwa pytanie. Jestem zameldowana w Holandii i
aktualnie jestem na zasiłku dla
bezrobotnych. Chcę jechać na
urlop do Polski. Na jak długo
mogę jechać? W jaki sposób
powiadomić UWV o moim wyjeździe?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Odpowiedź:
Pani stawka nie powinna się
zmienić z powodu zgłoszenia
chorobowego w związku z ciążą. Jednak należałoby zadać to
pytanie pracodawcy, bo być
może to pomyłka lub zaistniały
jakieś okoliczności, które mają
na to wpływ.
l l l

Witam!
Mam pytanie odnośnie potwierdzenia numeru konta. Na
jaki adres wysłać to potwierdzenie i czy trzeba w kopercie niebieskiej koniecznie?
Z góry dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Adres, na jaki należy odesłać

Może Pani jechać na urlop
do Polski. Długość urlopu zależy od tego, od kiedy został Pani
przyznany zasiłek. O urlopie
może Pani powiadomić UWV na
formularzu zmian.
l l l

Witam,
Mam przydzielony zasiłek
od 23 maja 2016 roku do 22
sierpnia 2016 roku. Mam dwa
pytania. 1. Czy w związku z
tym, iż nie otrzymałem formularza o dochodach, który odsyłam, aby otrzymać pieniążki,
to mogę zażądać inkomst za
czerwiec i lipiec jednocześnie,
ponieważ minęło już 2 miesiące, druki były zamawiane wielokrotnie i nic? 2. Czy Werkbedrijf czy jakoś tak mają terminy w jakich mają obowiązek
wysyłać inkomstformulier (formularz o dochodach)? Pytam,

bo nie otrzymałem jeszcze
żadnych formularzy, a powinienem już mieć 2 wypłaty…
Co robić w takiej sytuacji? Czy
gdybym osobiście stawił się
do UWV po te formularze, to
czy otrzymam je od ręki?
Dziękuję z góry za pomoc i
odpowiedź
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Witam,
Mam pytanie. Jestem na
zasiłku chorobowym po wypadku rowerowym. Jestem
po zabiegu wycinania guza
na łokciu, za dwa dni mam
operację na żylaki w klinice.
W sierpniu kończę kontrakt
pracy. Czy mogę przejść na
za si łek dla bez ro bot nych?
Mam 8 miesięcy pracy w Holandii, ale boję się, że będę
mieć mniejszy zasiłek, gdy
przejdę z chorobowego. Co
zrobić?
Proszę o odpowiedź

Odpowiedź:
Może Pan spróbować zamówić dwa druki jednocześnie
(ale raczej otrzyma Pan najpierw druk za czerwiec i jak go
Pan odeśle, to będzie musiał
Pan zamówić druk za lipiec).
UWV powinien wysyłać druki
automatycznie, ale nadal bardzo często tego nie robi i trzeba je zamawiać. Nie otrzyma
Pan druku od ręki. Powinien
Pan również otrzymać druk za
maj.

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

Tak, powinna być Pani ubezpieczona i jest możliwość ubezpieczenia się wstecz.
l l l

Witam,
Czy lekarz zakładowy decyduje o tym czy nadal będzie mi
chorobowe?
przysługiwało
Chcę jechać do Polski. Czy będzie mi przysługiwało macierzyńskie nawet kiedy pojadę
bez zgody lekarza?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Mamy zbyt mało informacji,
żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli nadal jest Pani
na kontrakcie, to lekarz faktycznie decyduje o tym czy przysługuje chorobowe. A macierzyńskie - to zależy jak długo będzie
mieć Pani dochód w Holandii
(przerwa nie może być większa
niż 10 tygodni).

Odpowiedź:
W tym przypadku powinna
być kontynuacja zasiłku chorobowego, który będzie wypłacać
UWV. Po zakończeniu leczenia
będzie miał Pan prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
l l l

Witam,
Mam problem ze zrezygnowaniem z pracy. Jestem studentem, podpisałem umowę
na okres 6 tygodni, ale niestety
warunki pracy i kwestie finansowe bardzo różnią się od tych
obiecywanych przed podpisaniem umowy. Dlatego zdecydowałem się ją zakończyć. Niestety jako pracownik oddelegowany w fazie A nie mam prawa do
wypowiedzenia. Co grozi mi w
przypadku porzucenia pracy?
W umowie nie mam przewidzianych za to kar. Bardzo proszę o
jakąkolwiek pomoc.
Z wyrazami szacunku

Witam,
Na Waszym por talu znalazłam informację, że podczas
posiadania transferu holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski należy nadal posiadać holender skie
ubezpieczenie. Nie byłam tego wcześniej świadoma i w
momencie utraty pracy zakończyłam swoją polisę ubezpieczeniową. Holenderski zasiłek pobieram od 3.05 przez
okres 3 miesięcy. Czy jest taka opcja, żeby ubezpieczyć
się wstecz za te 3 miesiące?
Z góry dziękuję za wszelkie
informacje.
Pozdrawiam

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

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

l l l

Odpowiedź:

l l l

Witam serdecznie,
Dowiedziałem się z Państwa
gazety, iż w Holandii przysługuje dodatek za utracone godziny
pracy, jeśli jest się zatrudnionym na umowę. W związku z
tym mam pytanie: jeżeli jestem
zatrudniony przez agencję, to
czy taki dodatek też mi przysługuje? Będę wdzięczny za informację.
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Przysługuje, jeśli spełnia Pan
określone warunki.

cowałem przez 7 tygodni dla
biuro pracy jako orderpicker.
Po 7 tygodniach doznałem
kontuzji kolana w pracy, ale
nie zgłosiłem tego jako wypadek, tylko zwykłą chorobę, niezdolność do pracy. Mam kontrakt w fazie A i przepracowane 7 tygodni. Przyznano mi zasiłek chorobowy, który wypłacany był regularnie co tydzień.
Podjąłem też leczenie, przeszedłem zabiega artroskopii,
itd. Kilkukrotnie kontaktowałem się ze swoim koordynatorem, aby dowiedzieć się czy
mój kontrakt jest cały czas aktualny, ponieważ nie chcę
mieć problemów ze szpitalem,
itd.. Koordynator wszystko potwierdzał. Na ostatniej wizycie
w szpitalu dowiedziałem się,
że biuro przestało opłacać
składki z dniem 4 kwietnia tego roku nie informując mnie o
tym, jak też nie informując
mnie, że zostałem oddelegowany z ich biura. Na szczęście
dzięki administracji szpitala
wszystko udało mi się odkręcić. Biuro wystawiło mi nowy
kontrakt, ubezpieczyciel nową
polisę i dostałem mailowo potwierdzenie ze szpitala i ubezpieczalni, że wszystko jest ok.
Biuro teraz żąda spłaty składek, które za mnie zapłacili
(chciałem uregulować je osobiście, ale niestety stwierdzili,
że nie mogą przyjąć ode mnie
żadnych pieniędzy i muszę
przepracować 10 tygodni, żeby oni mogli pobierać podwójną stawkę za ubezpieczenie.
Na chwilę obecną nie podpisałem żadnego kontraktu.
Wszystko miedzy biurem a
ubezpieczalnię i szpitalem zostało załatwione drogą mailową i telefonicznie. Mam potwierdzenie ze szpitala i ubezpieczalni na mailu. Moje pytanie brzmi: czy mogę zerwać
mój kontrakt pomiędzy biurem pracy a mną?? I jakie mogą być tego konsekwencje? Z
góry dziękuję za odpowiedź i
pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

l l l

Odpowiedź:
Witam,
Mam bardzo skomplikowaną sytuację z której nie wiem
jak wybrnąć, dlatego też postanowiłem do Państwa napisać. Od lutego tego roku pra-

Jeżeli ma Pan podpisaną
umowę, to zerwać można ją zawsze na warunkach zawartych
w umowie. Co do opłacenia
składek, to musi się Pan porozumieć z pracodawcą.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Żona w trakcie kuracji odchudzającej.
Staje jak zwykle wieczorem
na wadze i kolejny raz konstatuje, że dieta nie przynosi pożądanych rezultatów.
- Słuchaj, kochanie - zwraca
się do męża z nadzieją w głosie.
- Jaka żona by Ci się bardziej podobała: szczupła i zrzędliwa czy
gruba i wesoła?
Mąż odkładając gazetę:
- A ile byś musiała przytyć, żeby być wesołą?
Ślub. Ksiądz pyta pana młodego:
- Czy bierzesz tę kobietę za żonę?
- A co, ma pan inną do wyboru?
Pewien prawnik zmarł nagle
w wieku 45 lat. Dostał się do
bram niebios i stojący tam anioł
mówi do niego:
- Czekaliśmy od dawna na Ciebie.
- O co chodzi - pyta prawnik przecież jestem w sile wieku,
mam dopiero 45 lat. Dlaczego
musiałem teraz umrzeć?!
- 45? Nie masz 45 lat, masz
82 lata - odpowiada anioł.
- Chwileczkę, jeśli twierdzicie,
że mam 82 lata to musicie mieć
złego gościa od rachunków.
Mam 45 lat i mogę pokazać
świadectwo urodzenia.
- Poczekaj chwilę - prosi anioł
- pójdę sprawdzić.

DOWCIPY

Anioł wszedł za bramę i po paru minutach wrócił.
- Przykro mi, ale nasze dane
mówią, że masz 82 lata. Sprawdziłem wszystkie godziny jakie
policzyłeś swoim klientom i nie
możesz mieć mniej niż 82 lata...
Spotyka się dwóch kolegów:
- Gdzie pracujesz?
- W odlewni.
- Co tam robisz?
- Tajemnica wojskowa.
- A ile ci płacą?
- Dziesięć złotych od bomby,
dwa od granatu.
Powódź w prowincjonalnym
miasteczku. Ewakuacja ludności. Wojsko puka do kaplicy:
- Proszę księdza, niech ksiądz
ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w
Opatrzność Boską.
Po trzech godzinach ksiądz
siedzi na ostatnim piętrze parafii. Podpływają motorówką:
- Proszę księdza, niech ksiądz
ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w
Opatrzność Boska.
Minęły kolejne godziny, ksiądz
na szczycie dzwonnicy. Podpływają znowu.
- Proszę księdza, niech ksiądz
ucieka! Ksiądz się utopi!
- Nigdzie nie idę, wierzę w
Opatrzność Boska.
Piętnaście minut i ksiądz już z
wyrzutami u Pana Boga.
- Panie Boże, no jak tak można? Swojego wiernego sługę zawieść? A tak wierzyłem w
Opatrzność...
Nagle Głos z niebios:
- Głupcze! Trzy razy po ciebie
ludzi wysyłałem!
Dwie babcie oglądają walkę
bokserską w tv. Po serii ciosów
jeden z zawodników pada na deski. Sędzia zaczyna liczyć, tłum
szaleje! Wstanie?! Nie wstanie?!
Wstanie?! Nie wstanie?!
- Nie wstanie - komentuje jedna z babć - znam chama z tramwaju.
Para wybrała się do Zoo pooglądać zwierzaczki.
Nagle ku zdumieniu wszystkich zwiedzających drzwi od
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klatki z dzikimi małpami otworzyły się i wataha wściekłych
małp pobiegła w stronę wyjścia.
Zwiedzający zaczęli uciekać w
popłochu. Wszyscy oprócz pewnego staruszka.
Gdy sytuacja się opanowała
zdumiona para zapytała dziadka:
- Panie, jak to się stało, że pan
się nie przestraszył, tylko spokojnie siedział?
- Łee... przyzwyczajony jestem,
przez całe życie byłem kierowcą
szkolnego autobusu.
Facet pyta się kolegi:
- Co ty jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?
- A skąd mam wiedzieć? Pół
roku mnie tam nie było!!!
Ktoś puka do drzwi. Otwiera
Jasio:
- Tato, przyszedł jakiś pan i
mówi, że zbiera na osiedlowy basen. Mam mu coś dać? - Daj mu
trzy wiadra wody.
Mama pyta Jasia:
- Jaka jest ta wasza nowa pani od matematyki?
- Bardzo fajna! Już drugi raz
podczas tej zimy złamała nogę!
Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:
- Tato, czemu ten pan grozi tej
pani kijem?
- On jej nie grozi, on dyryguje.
- To czemu ta pani krzyczy?
Blondynka jedzie windą i nagle wsiada do windy jakiś facet i
pyta się:
- Na drugie?
- Magda.
Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle
mówi do mamy:
- Mamo wujek i ciocia idą.
- Nie mówi się wujek i ciocia,
tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
- Mamo kuzyn i kuzynka idą.
- Jasiu, nie mówi się kuzyn i
kuzynka, tylko kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcie
i dziadka. Mówi do mamy:
- Mamo dziadostwo idzie...
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Roztargniony profesor pyta
taksówkarza:
- Najmocniej przepraszam ,
gdzie ja właściwie jestem?
- Ulica Pocztowa, róg Olchowej...
- Nie chodziło mi o takie szczegóły. Ja chcę wiedzieć, jakie to
miasto.
Przychodzi facet do restauracji i zamawia:
- Barman, dla mnie setka, dla
orkiestry setka i dla ciebie setka.
Gdy przyszło do płacenia
okazuje się, ze facet nie ma
pieniędzy, więc barman wyrzuca go kopniakami z lokalu.
Na drugi dzień facet jak gdyby nigdy nic przychodzi i zamawia:
- Dla mnie setka i dla orkiestry
setka.
- A dla mnie to już nie? - pyta
się zgryźliwie barman.
- Dla ciebie nie, bo jak wypijesz to rozrabiasz.
Żona odwiedza męża w więzieniu i rozmawiają:
- Dlaczego nie byłaś na ostatnich odwiedzinach?
- Źle się czułam i poszłam do
lekarza.
- Bajki opowiadasz! Gadaj! Z
kim byłaś?
- To niesprawiedliwe, że mnie
podejrzewasz. Przez 5 lat twojego siedzenia tutaj nie dałam ci
do tego żadnego powodu...
- No dobrze. I co powiedział lekarz?
- Że chyba jestem w ciąży.
Późna noc. Pijany mąż wraca do domu, cała gęba w
szmince i pudrze, na progu żona go pyta:
- Co to ma znaczyć?!
- Kochanie, nie uwierzysz, pobiłem się z klaunem...
W nocy o 3.00 pielęgniarka
budzi pacjenta:
- Panie Kowalski niechże się
pan obudzi!
Mocno jeszcze zaspany pacjent pyta:
- Tak siostro, co się stało?
Pielęgniarka na to:
- Zapomniałam dać panu tabletki na sen!

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!

Alert pokoju
Dom nasz codzienny
i gniazdo jaskółek
Rytm ludzkiej pracy
i wiersz pełen troski Możemy ocalić życiem
W TRUDZIE
W ZNOJU
Jeśli będziemy strzec pokoju
Dobro Ojczyzny
Lot Orła Białego
i uśmiech dziecka
Radość pełna treści Niech znaczą życie od świtu do zmroku
Codzienną treścią niech nas darzy pokój
Duma Historii
przy pomniku Sławy
i ład
w codziennym celowym działaniu Niech pełnią wartę z "szabelką przy boku"
ŻOŁNIERSKI ALERT NIECH OGŁASZA
POKÓJ
POKÓJ
POKÓJ
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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
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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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