
W czasie upałów unikajmy 
gwałtownej zmiany tem-
peratur. Wchodzenie ze 
słonecznej plaży wprost do 
klimatyzowanego pomiesz-
czenia może skończyć się 
obniżeniem odporności, a 
w konsekwencji anginą - 
ostrzega prof. Przemysław 
Kardas z Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi.

Z prognoz zamieszczonych na 
portalu IMGW Pogodynka.pl wyni-
ka, że upały sięgające ponad 30 
st. C. utrzymają się na większym 
terenie Polski do czwartku, a na 
części - do piątku. W weekend 
temperatura będzie wynosić od 
23 do 30 st. C.

Jako jedną z ważniejszych za-
sad dotyczących postępowania w 

czasie upałów prof. Przemysław 
Kardas - kierownik Zakładu Me-
dycyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, wymienił 
unikanie gwałtowanych zmian 
temperatury.

Jedną ze znanych letnich cho-
rób jest angina wywoływana przez 
bakterie zwane paciorkowcami 
- przypomniał w rozmowie z PAP. 
Jak wyjaśnił bakterie te miesz-
kają w gardle człowieka i nie 
szkodzą do momentu, w którym 
system odpornościowy człowieka 
z nimi sobie nie radzi. Dzieje się 
tak np. gdy gwałtownie zmieni się 
temperatura otoczenia i system 
odpornościowy człowieka prze-
staje prawidłowo funkcjonować. 
Dlatego ekspert odradza szybkich 
powrotów ze słonecznej plaży do 
np. klimatyzowanego samocho-
du, albo spożywanie po wizycie na 
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plaży bardzo zimnych napojów.
Zapytany, czy spodziewa się 

fali angin po mających miejsce 
właśnie upałach, stwierdził: „Fali 
nie, ale zawsze jest tak, że dokład-
nie w środku lata w najmniej spo-
dziewanym momencie dzieciaki 
zapadają na anginy”.

Zaapelował, aby unikać nad-
miernego przegrzewania i gwał-
townego chłodzenia się. „Jedno i 
drugie jest dla naszej odporności 
niezdrowe” - podkreślił.

Prof. Kardas powiedział, że 
klimatyzacji można z powiedze-
niem używać w czasie upałów. 
Należy jednak robić to roztropnie 
- nie siadać tuż przy nawiewie i nie 

nastawiać temperatury na ekstre-
malnie niską, tak aby nie wychło-
dzić organizmu. Grozi nam też np. 
zapalenie zatok, które ekspert 
określił jako „typową letnią przy-
godę kierowców”.

Ostrzegł też przed zbyt inten-
sywnym opalaniem. „Współcze-
sna nauka wie, że późniejsze za-
chorowania na nowotwory skóry 
są szczególnie związane z popa-
rzeniami słonecznymi w wieku 
wczesnodziecięcym, dziecięcym 
czy przedszkolnym” - powiedział 
ekspert. W jego ocenie właśnie 
dlatego należy pamiętać o stoso-
waniu kremów z filtrem (zwłasz-
cza u najmłodszych) i o tym, aby 
nie przebywać za długo na słońcu. 
Dodał, że również osoby starsze 

mają bardzo wrażliwą skórę.
Z kolei w przypadku osób 

łysych najbardziej narażona na 
promienie słoneczne jest skóra 
głowy. „Tam dochodzi do powsta-
wania bardzo poważnych na-
stępstw opalenia, z nowotworami 
skóry włącznie” - przestrzegł. Prof. 
Kardas przypomina o noszeniu 
nakryć głowy - słomkowych kape-
luszy, chustek, toczków, a nawet 
korzystaniu z parasoli. Pozwoli to 
uniknąć udaru słonecznego i prze-
grzania, które mogą skutkować 
również m.in. zawrotami głowy.

„Pamiętajmy o tym, że nie 
musi ostrego słońca bezpośred-
niego. Jak jest lato, to może być 
również bezchmurnie, a wystarczy 
to do tego, żeby ekspozycja (na 

promienie słoneczne - PAP) była 
nadal duża” - dodał.

Kluczowe w czasie upałów 
jest spożywanie dużej ilości pły-
nów, dwa litry to absolutne mi-
nimum. „Wraz z wiekiem zanika 
naturalne uczucie pragnienia” 
- powiedział ekspert. Dlatego tak 
ważne jest, by osoby starsze pilno-
wały ilość spożytych płynów, np. 
licząc wypite kubki.

Dobrym uzupełnieniem die-
ty są sezonowe warzywa i owo-
ce. Jak zaznaczył prof. Kardas, 
część z nich, jak np. ogórek czy 
arbuz, w większej części skła-
dają się z wody, są więc ideal-
ne do spożywania latem. Jak 
powiedział, warzywa i owoce 
posiadają średnią ilość białka 
i małą węglowodanów. „Wtedy, 
kiedy jest gorąco, nasze zapo-
trzebowanie kaloryczne jest 
małe” - mówił. Jako jedną z naj-
lepszych potraw w czasie upału 
wskazał sałatkę caprese, w któ-
rej skład wchodzą pomidory i 
ser mozzarella.

A co z ruchem w czasie upa-
łu? W ocenie eksperta najlepiej 
wychodzić z domu wcześnie rano 
lub wieczorem, natomiast pomię-
dzy 10.00 a 18.00 pozostać w 
domu. Pośrodku dnia warto za-
mknąć okna i nie wpuszczać go-
rącego powietrza; okna też można 
zasłonić - wtedy gorące promienie 
słoneczne nie trafią do pomiesz-
czenia.

Ekspert dodał, że nauka nie 
wymyśliła żadnej nowej metody 
na walkę z konsekwencjami upa-
łu; „trzeba się zdać na cierpliwość 
i poczekać”. 

(PAP)
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Płytkarz. Zagraniczna firma 
poszukuje kandydatów do pracy 
na licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/bry-
gady. WYMAGANIA: doświadcze-
nie na danym stanowisku, certy-
fikat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
prawo jazdy kat. B oraz auto (min. 
1 na grupę), własne podstawowe 
narzędzia (ołówek, metrówka, no-
żyk itd.), mile widziane wykształ-
cenie techniczne oraz świadec-
twa pracy/referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

Prace fizyczne. OPONY 
praca fizyczna Amsterdam- atrak-
cyjne zarobki . Szukasz pracy w 
Holandii? Zapoznaj się z ofertą 
Agencji Pracy TPM i prześlij do 

nas swoje CV lub formularz zgło-
szeniowy! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą: prace 
fizyczne w firmie zajmującej się 
recyklingiem opon. Praca polega 
na sortowaniu, klasyfikowaniu 
opon oraz układaniu /przenosze-
niu ich na palety i regały – BEZ 
DOŚWIADCZENIA W BRANŻY! 
Praca w systemie 4-zmianowym, 
czyli: 2 dni na rano, 2 dni na po-
południe, 2 dni na zmianę nocną, 
2 dni wolnego. Wymagania: pra-
wo jazdy kat. B. Agencja Pracy 
TPM oferuje:zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), zarobki ca 325 
euro netto/tydzień (42h pracy w 
tygodniu). CHARAKTER PRACY: 
praca od sierpnia 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem OPONY 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 

zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

CIEŚLA SZALUNKOWY – 
UTRECHT. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych pra-
cowników do pracy na systemie 
peri i doka. Mile widziane bryga-
dy. Start: 23.07.2018. WYMAGA-
NIA: min. 3 lata doświadczenia na 
w/w stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkiego 
(1 osoba na parę), certyfikat VCA, 
własny środek transportu (na gru-
pę), gotowość do podjęcia pracy 
„od zaraz”. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, 40 godzin pracy 
tygodniowo, stawka 11,25 EUR 
netto/godzina (podlega nego-
cjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „CIEŚLA SZALUN-
KOWY - NL”).

Malarz. Zagraniczna firma 
poszukuje kandydatów do pracy 
na licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/bry-
gady. WYMAGANIA: doświadcze-
nie na danym stanowisku, certy-
fikat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
prawo jazdy kat. B oraz auto (min. 
1 na grupę), własne podstawowe 
narzędzia (ołówek, metrówka, no-
żyk itd.), mile widziane wykształ-
cenie techniczne oraz świadec-
twa pracy/referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

MALARZ BUDOWLANY – 
AMSTERDAM. Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
pracowników do malowania 
ścian, drzwi i okien. Mile wi-
dziane grupy 2-osobowe. Start: 
23.07.2018. WYMAGANIA: min. 
3 lata doświadczenia na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkiego 
(1 osoba na parę), własny środek 
transportu (na grupę), gotowość 
do podjęcia pracy „od zaraz”. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, 40 godzin pracy tygodnio-
wo, stawka 11,25 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe ubezpieczenie, zakwa-
terowanie opłacone przez pra-
codawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MALARZ BU-
DOWLANY - NL”).

Etykietowanie towarów. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
osób do pracy w Holandii. Jest to 
oferta pracy polegająca na ety-
kietowaniu towarów w zakładzie 

zajmującym się produkcją ziół 
i przypraw. Wymagania: dobra 
znajomość j. angielskiego. Agen-
cja Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
dojazd do pracy i z pracy na za-
kwaterowanie, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę 9.50 euro brutto/h. 
Charakter pracy: praca od lipca/
sierpnia 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem ETYKIETY na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB rejestra-
cję poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Nasza Holandia

PRACA

Reklama



5Nasza Holandia

PRACA

Order picker. BELGIA. Bel-
gijska firma poszukuje kandy-
datów do pracy na magazynach 
z żywnością, sprzętem elektro-
nicznym, artykułami sportowymi. 
OPIS STANOWISK: order picker 
- zbieranie zamówień przy po-
mocy skanera lub słuchawek, 
kontrola jakości, etykietowanie, 
pakowanie, dostarczanie towaru 
do określonego miejsca. WY-
MAGANIA:  prawo jazdy kat. B 
oraz własny środek transportu, 
min. komunikatywna znajomość 
języka angielskiego lub mile wi-
dziane doświadczenie,  wszelkie 
uprawnienia i certyfikaty zwią-
zane z pracami magazynowymi 
będą dodatkowym atutem, wy-
soka motywacja oraz sprawność 
fizyczna. OFERTA: legalne zatrud-
nienie w oparciu o belgijską umo-
wę o pracę, stawki od 12,56 EUR 
brutto/godzina, min. 40 godzin 
pracy tygodniowo (w niektórych 
przypadkach jest możliwość nad-
godzin), weekendy i święta extra 
płatne, dodatki zmianowe, czeki 
żywnościowe , bonus roczny oraz 
tzw. „13stka”, kilometrówka, 
możliwość korzystania z zakwa-
terowania zapewnionego przez 
firmę (pokoje 1-osobowe). Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV na adres cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać nazwę 
stanowiska).

KIEROWCA C+E - BEL-
GIA „Plandeka”. Belgijska 
firma poszukuje doświadczo-
nych kierowców C+E ze znajo-
mością języka angielskiego. 
Transport z Belgii do Anglii. 
Pełen załadunek w Belgii - od 
jednego do trzech miejsc rozła-
dunku w Wielkiej Brytanii. Za-
zwyczaj wraca się do Belgii „na 
pusto”. Typ naczep „plandeka”. 
Praca na stałe z zakwaterowa-
niem jest jednak możliwość 
pracy w systemie rotacyjnym 
(3 tygodnie pracy/1 tydzień 
wolnego). WYMAGANIA: min. 
2 lata doświadczenia na w/w 
stanowisku, prawo jazdy CE, 
karta kierowcy, paszport, kod 
95, dobra znajomość języka 
angielskiego - wymóg koniecz-
ny, CV w języku obcym, mile wi-
dziane referencje, umiejętność 
operowania wózkiem widło-
wym jest dodatkowym atutem. 
OFERTA: legalne zatrudnienie 
w oparciu o belgijską umowę 
o pracę, zarobki 2500-3000 
EUR netto/ miesiąc (ok 55 
godzin pracy tygodniowo + 
możliwość nadgodzin), co-
tygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zapewnione 
przez pracodawcę (płatne 60 
EUR/tydzień, jednoosobowy 
pokój, mieszkanie w pełni wy-
posażone), „end year bouns” 
- bonus na koniec roku, tzw 
13sta wypłata, opłacone pełne 
ubezpieczenie. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt: 

Paulina: +48 573 313 366 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
„KIEROWCA C+E - BELGIA).

Praca w szklarni - ZBIO-
RY POMIDORÓW. Interesuje 
Cię podjęcie pracy na produkcji 
w Holandii? Zapoznaj się z ofer-
tą Agencji Pracy TPM i prześlij 
do nas swoje CV lub formularz 
zgłoszeniowy! Poszukujemy osób 
chętnych do pracy sezonowej przy 
zbiorach pomidorów w Holandii. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową 9.14 euro brutto. 
CHARAKTER PRACY: praca od 
lipca 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem POMIDORY 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny pod numerem +48 
61 820 55 50 (Certyfikat nr 
2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Murarz (klinkier). Zagra-
niczna firma poszukuje kan-
dydatów do pracy na licznych 
projektach na terenie Holandii. 
Mile widziane pary/brygady. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na danym stanowisku, certyfi-
kat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go/ niderlandzkiego/ niemiec-
kiego, prawo jazdy kat. B oraz 
auto (min. 1 na grupę), własne 
podstawowe narzędzia (ołó-
wek, metrówka, nożyk itd.), 
mile widziane wykształcenie 
techniczne oraz świadectwa 
pracy/referencje. OFERTA: le-
galne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji 
- sam zaproponuj stawkę pod-
stawową), cotygodniowe wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
opłacone przez pracodawcę 
(pokoje 1-osobowe), darmowe 
ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV 

na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: przenoszenie i 
sprzątanie elementów w firmie 
zajmującej się produkcją sufi-
tów akustycznych (stawka 9.11 
euro brutto/h). Wymagania: min. 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego LUB holenderskie-
go. Agencja Pracy TPM oferuje: 

zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
lipca/sierpnia 2018. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRACA FIZYCZ-
NA na adres : info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpmwork.

com/#formularz LUB kontakt te-
lefoniczny pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com.

TYNKARZ – TERNEUZEN. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych pracowników do 
wykańczania ścian działowych. 
Mile widziane brygady. Start: 
23.07.2018. WYMAGANIA: min. 
1 rok doświadczenia na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
/niemieckiego /niderlandzkiego 
(1 osoba na parę), certyfikat VCA, 
własny środek transportu (na gru-
pę), gotowość do podjęcia pracy 
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„od zaraz”. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, 40 godzin pracy 
tygodniowo, stawka 11,25 EUR 
netto/godzina (podlega nego-
cjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „TYNKARZ - NL”).

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje osób do pracy w 
Holandii. Jest to praca polega-
jąca na malowaniu powierzchni 
jachtów. Masz doświadczenie w 
pracy lakiernika? Aplikuj koniecz-
nie! Wymagania: doświadczenie 
w pracy lakiernika samochodo-
wego LUB lakiernika jachtów, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym, prawo jazdy kat. 
B. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, pracę od poniedziałku 
do czwartku (w godzinach od 13 
do 2), każdy piątek wolny, stawkę 
13 euro brutto na godzinę, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). Charakter pra-
cy: praca od sierpnia na dłuższy 
okres czasu (nawet 2 lata). Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem LAKIERNIK 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-

wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

MONTER PROFILI ME-
TALOWYCH ORAZ PŁYT G-K 
– TERNEUZEN. Holenderska 
firma poszukuje doświadczonych 
pracowników do montażu profili 
metalowych oraz płyt g-k. Mile wi-
dziane grupy. Start: 23.07.2018. 
WYMAGANIA: min. 1 rok do-
świadczenia na w/w stanowisku, 
komunikatywna znajomość języ-
ka angielskiego/ niemieckiego/ 
niderlandzkiego (1 osoba na 
parę), własny środek transportu 
(na grupę), gotowość do podjęcia 
pracy „od zaraz”. OFERTA: holen-
derska umowa o pracę, 40 godzin 
pracy tygodniowo, stawka 11,25 
EUR netto/godzina (podlega ne-
gocjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom.: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MONTER 
REGIPSÓW - NL”).

Operator wózków widło-
wych. BELGIA. Belgijska firma 
poszukuje kandydatów do pra-
cy na magazynach z żywno-
ścią, sprzętem elektronicznym, 
artykułami sportowymi. OPIS 
STANOWISK: operator wózków 
widłowych - transport palet we-
wnątrz zakładu, rozładunek lub 
załadunek ciężarówek, składowa-
nie towaru na półkach, kontrola 
jakościowa-ilościowa w procesie 
przyjęcia-wydania. WYMAGANIA:  
prawo jazdy kat. B oraz własny 
środek transportu, min. komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego lub niderlandzkiego, 
doświadczenie (to wymóg ko-
nieczny),  wszelkie uprawnienia 
i certyfikaty związane z pracami 
magazynowymi będą dodatko-
wym atutem (w przypadku opera-
torów wózków widłowych licencja 

jest wymogiem koniecznym), wy-
soka motywacja oraz sprawność 
fizyczna. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o belgijską 
umowę o pracę, stawki od 12,56 
EUR brutto/godzina, min. 40 go-
dzin pracy tygodniowo (w niektó-
rych przypadkach jest możliwość 
nadgodzin), weekendy i święta 
extra płatne, dodatki zmianowe, 
czeki żywnościowe , bonus roczny 
oraz tzw. „13stka”, kilometrówka, 
możliwość korzystania z zakwa-
terowania zapewnionego przez 
firmę (pokoje 1-osobowe). Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV na adres cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać nazwę 
stanowiska).

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. Oferujemy zarówno prace 
sezonowe, jak i długookresowe. U 
nas każdy znajdzie coś dla siebie! 
Poszukujemy osób chętnych do 
pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą: prace produkcyjne w 
zakładach zajmujących się pro-
dukcją ziół i przypraw. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawka 
9.11-11.35 euro brutto/h. CHA-
RAKTER PRACY: praca od lipca/
sierpnia 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 

ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
do rozmowy z wybranymi osoba-
mi. www.tpmwork.com.

Dekarz. Zagraniczna firma 
poszukuje kandydatów do pracy 
na licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/bry-
gady. WYMAGANIA: doświadcze-
nie na danym stanowisku, certy-
fikat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
prawo jazdy kat. B oraz auto (min. 
1 na grupę), własne podstawowe 
narzędzia (ołówek, metrówka, no-
żyk itd.), mile widziane wykształ-
cenie techniczne oraz świadec-
twa pracy/referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

Praca dla spawacza TIG. 
The Perfect Match poszukuje 
spawacza TIG do pracy w Holan-
dii. Wymagania: umiejętność czy-
tania rysunku technicznego,min. 
2 letnie doświadczenie w pracy 
spawacza metodą, znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego. Agencja Pracy The Perfect 
Match oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, ca 13-
15 euro brutto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres od 
zaraz. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
SPAWACZ TIG na adres: info@the-
perfectmatch.pl LUB rejestrację 
poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 

kontakt telefoniczny pod nu-
merem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The 
Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 
25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu re-
krutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Praca dla spawacza 
MIG. The Perfect Match po-

szukuje spawacza MIG do pracy 
w Holandii. Wymagania: do-
świadczenie w spawaniu alumi-
nium, doświadczenie przy budo-
wie jachtów, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego. 
Agencja Pracy The Perfect Match 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, ca 14-15 
euro brutto/h. CHARAKTER PRA-
CY: praca na dłuższy okres od 
zaraz. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
SPAWACZ MIG na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB rejestra-
cję poprzez formularz kontaktowy 
tpmwork.com/#formularz LUB 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50 (Certyfi-
kat nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Praca w magazynie z 
kwiatami. Bez doświadczenia – 
10 eu/godz. Dailyflex Personeel-
sdiensten dla swojego klienta na 
giełdzie kwiatów Flora Holland 
poszukuje pracowników do pracy 
na magazynie z kwiatami: praca 
na stale (możliwość otrzymania 
stałego kontraktu), ok. 40 godz 
w tygodniu, bez wiekowki, 10eu 
za godz., możliwość skorzystania 
z firmowego transportu. Nie ofe-
rujemy zakwaterowania. Osoby 
zainteresowane proszę o przesla-
nie CV na adres mail vacature@
dailyflex.nl z dopiskiem w tema-
cie maila MAGAZYN lub 0174 
287 273.

Monter regipsów. Z do-
świadczeniem przy systemowych 
sufitach podwieszanych. Zagra-
niczna firma poszukuje kandy-
datów do pracy na licznych pro-
jektach na terenie Holandii. Mile 
widziane pary/brygady. WYMA-
GANIA: doświadczenie na danym 
stanowisku, certyfikat VCA, min. 
komunikatywna znajomość języ-
ka angielskiego/ niderlandzkie-
go/ niemieckiego, prawo jazdy 
kat. B oraz auto (min. 1 na gru-
pę), własne podstawowe narzę-
dzia (ołówek, metrówka, nożyk 
itd.), mile widziane wykształce-
nie techniczne oraz świadectwa 
pracy/referencje. OFERTA: le-
galne zatrudnienie w oparciu o 
holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 

zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

CIEŚLA KONSTRUK-
CYJNY – AMSTERDAM. Ho-
lenderska firma poszukuje 
doświadczonych pracowników 
do tradycyjnych, drewnianych 
szalunków. Mile widziane bryga-
dy. Start: 16.07.2018. Miasto: 
Amsterdam. WYMAGANIA: min. 
3 lata doświadczenia na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego /
niemieckiego /niderlandzkiego 
(1 osoba na parę), własny środek 
transportu (na grupę), certyfikat 
VCA, wykształcenie kierunkowe, 
gotowość do podjęcia pracy „od 
zaraz”. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, 40 godzin pracy 
tygodniowo, stawka 11,25 EUR 
netto/godzina (podlega nego-
cjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „CIEŚLA KON-
STRUKCYJNY - AMSTERDAM”).

ELEKTRYK – NORWE-
GIA. Norweska firma poszukuje 
doświadczonych elektryków do 
pracy na licznych projektach w 
Oslo i okolicach. Praca na stałe 
dla osób które „się sprawdzą”. 
Przylot do Oslo na własny koszt 
- koordynator odbiera pracow-
ników z lotniska. WYMAGANIA: 
udokumentowane doświadczenie 
w zawodzie, certyfikat DSB - nor-
weskie uznanie zagranicznych 
uprawnień - warunek konieczny, 
komunikatywna znajomość języ-
ka angielskiego lub norweskiego 
umożliwiająca swobodne komu-
nikowanie się na budowie - wa-
runek konieczny, mile widziany 
norweski numer podatkowy - nie 
jest to warunek konieczny, wła-
sne auto będzie dodatkowym 
atutem - nie jest to warunek 
konieczny. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o norweską 
umowę o pracę, wynagrodzenie 
co dwa tygodnie, stawka od 225 
NOK brutto/godzina, min. 37,5 
godzin pracy tygodniowo + możli-
wość nadgodzin, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę 
- jednoosobowy pokój (płatne 
4500-5900 NOK miesięcznie 
uzależnione od lokalizacji). Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: Paulina: +48 573 313 366 
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(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać „Elek-
tryk - NORWEGIA”).

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH. LICZNE PROJEK-
TY NA TERENIE HOLANDII. Dla 
holenderskich pracodawców 
poszukujemy monterów izolacji 
do pracy na obiektach przemysło-
wych. Główni wykonawcy: BRAND 
lub HERTEL. WYMAGANIA: do-
świadczenie na w/w stanowisku, 
VCA lub SCC, min. podstawowa 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
własne narzędzia, mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B oraz auto. 
OFERTA: legalne zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, stawka 13,50 EUR netto/
godzina, cotygodniowe wynagro-
dzenie, wakacyjne/rezerwowe, 
darmowe ubezpieczenie, zakwa-
terowanie (w pełni wyposażone 
pokoje 1-osobowe) opłacone 
przez pracodawcę. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV na adres cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MONTER 
IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH - 
NL”) lub kontakt telefoniczny: 
+48 511790286 (w razie proble-
mów z połączeniem prosimy o 
SMS - oddzwonimy).

MURARZ – UTRECHT. Ho-
lenderska firma poszukuje do-
świadczonych murarzy do pracy 
z klinkierem. Mile widziane grupy 
2-osobowe. Start: 16.07.2018. 
Miasto: Utrecht. WYMAGANIA: 
min. 3 lata doświadczenia na 
w/w stanowisku, komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
go /niemieckiego /niderlandz-
kiego (1 osoba na parę), własny 
środek transportu (na grupę), 
gotowość do podjęcia pracy „od 
zaraz”. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, 40 godzin pracy 
tygodniowo, stawka 11,25 EUR 
netto/godzina (podlega nego-
cjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MURARZ 
- UTRECHT”).

KIEROWCA SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO. Agencja Pracy 
TPM poszukuje kierowców sa-
mochodów ciężarowych do pracy 
w Holandii. Jest to praca pole-
gająca na transporcie towarów 

na terenie Holandii w okolicach 
miejscowości Geldrop. Praca na 
dłuższy okres. Wymagania: pra-
wo jazdy C+E, doświadczenie na 
w.w. stanowisku pracy, posiada-
nie świadectwa potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe - kod 
95. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypła-
ty na konto, dojazd do pracy i z 
pracy na zakwaterowanie, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). wypłatę tygodnio-
wą wysokości ca 600 euro netto. 
Charakter pracy: praca od lipca 
2018. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV w języku an-
gielskim z dopiskiem KIEROWCA 
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO na 
adres: info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 50 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 

ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

MONTER PROFILI META-
LOWYCH – BREDA. Holender-
ska firma poszukuje doświadczo-
nych pracowników do montażu 
profili metalowych przy wykoń-
czeniu płyt g-k. Mile widziane 
grupy. Start: 16.07.2018. Miasto: 
Breda. WYMAGANIA: min. 3 lata 
doświadczenia na w/w stanowi-
sku, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego (1 osoba na parę), własny 
środek transportu (na grupę), 
certyfikat VCA, gotowość do pod-
jęcia pracy „od zaraz”. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 40 
godzin pracy tygodniowo, staw-
ka 11,25 EUR netto/godzina 
(podlega negocjacji), cotygodnio-
we wynagrodzenie, darmowe 
ubezpieczenie, zakwaterowanie 
opłacone przez pracodawcę (po-
koje 1-osobowe). Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt: 
tel: +48 864711471, kom.: +48 
573313366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 

wpisać „MONTER PROFILI META-
LOWYCH - BREDA”).

Praca przy kwiatach. 
[Naldwijk] Dailyflex Personeel-
sdiensten dla swojego klienta na 
giełdzie kwiatów Flora Holland 
poszukuje pracowników do pra-
cy przy skrzynkach z kwiatami: 
praca na stale (możliwość otrzy-
mania stałego kontraktu), ok. 40 
godz w tygodniu, bez wiekowki, 
możliwość skorzystania z firmo-
wego transportu. Wylewanie i 
nalewanie wody do skrzynek 
giełdowych, przekładanie skrzy-
nek, opróżnianie, napełnianie 
skrzynek na kwiaty, składanie, 
rozkładanie wózków giełdowych, 
rozwożenie wózków. Wymagania: 
komunikatywny język angielski 
lub holenderski. Nie oferujemy 
zakwaterowania. Osoby zaintere-
sowane proszę o przeslanie CV 
na adres mail vacature@dailyflex.
nl z dopiskiem w temacie maila 
FUST lub 0174 287 273.

Stolarz budowlany. Za-
graniczna firma poszukuje kan-
dydatów do pracy na licznych 
projektach na terenie Holandii. 

Mile widziane pary/brygady. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na danym stanowisku, certyfi-
kat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go/ niderlandzkiego/ niemiec-
kiego, prawo jazdy kat. B oraz 
auto (min. 1 na grupę), własne 
podstawowe narzędzia (ołówek, 
metrówka, nożyk itd.), mile 
widziane wykształcenie tech-
niczne oraz świadectwa pracy/
referencje. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
od 11,25 EUR netto/godzina 
(podlega negocjacji - sam za-
proponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV na adres cv@ch-24.com (w 
tytule wpisując nazwę branży).

Pracownik fizyczny. BEL-
GIA. Belgijska firma poszukuje 
kandydatów do pracy na magazy-
nach z żywnością, sprzętem elek-
tronicznym, artykułami sportowy-
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mi. OPIS STANOWISK: pracownik 
fizyczny - ręczny załadunek lub 
rozładunek ciężarówek, prace po-
rządkowe, układanie towaru na 
półkach, pomocnicze prace ma-
gazynowe. WYMAGANIA:  prawo 
jazdy kat. B oraz własny środek 
transportu, min. podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
lub niderlandzkiego, mile widzia-
ne doświadczenie (w przypadku 
operatorów wózków widłowych 
jest to wymóg konieczny),  wszel-
kie uprawnienia i certyfikaty zwią-
zane z pracami magazynowymi 
będą dodatkowym atutem, wy-
soka motywacja oraz sprawność 
fizyczna. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o belgijską 
umowę o pracę, stawki od 12,56 
EUR brutto/godzina, min. 40 go-
dzin pracy tygodniowo (w niektó-
rych przypadkach jest możliwość 
nadgodzin), weekendy i święta 
extra płatne, dodatki zmianowe, 
czeki żywnościowe , bonus roczny 
oraz tzw. „13stka”, kilometrówka, 
możliwość korzystania z zakwa-
terowania zapewnionego przez 
firmę (pokoje 1-osobowe). Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV na adres cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać nazwę 
stanowiska).

PŁYTKARZ – WEERT. Ho-
lenderska firma poszukuje do-
świadczonych płytkarzy do po-
krywania ścian i podłóg. Start: 
16.07.2018. Miasto: Weert. 
WYMAGANIA: min. 3 lata do-
świadczenia na w/w stanowisku, 
komunikatywna znajomość języ-
ka angielskiego /niemieckiego 
/niderlandzkiego (1 osoba na 
parę), własny środek transportu 
(na grupę), gotowość do podjęcia 
pracy „od zaraz”. OFERTA: holen-
derska umowa o pracę, 40 godzin 
pracy tygodniowo, stawka 11,25 
EUR netto/godzina (podlega ne-
gocjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „PŁYTKARZ - WE-
ERT”).

Kierowca busa. Agencja 
Pracy TPM poszukuje kierowcy 
busa do pracy w Holandii. Jest 
to praca polegająca m.in. na roz-
wożeniu pracowników z domów 
do zakładów pracy i z powrotem 
na miejsce zakwaterowania, do 
szpitali (w razie potrzeby), urzę-
dów, rozwożeniu kontraktów, 

pomocy przy przeprowadzkach 
pracowników, kontrolach domów. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy kierowcy busa (najlepiej 
na terenie Holandii), komunika-
tywna znajomość j. angielskiego 
lub niemieckiego. Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, coty-
godniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO)zarobki: ca 250 
euro netto/tydzień. CHARAKTER 
PRACY: praca od lipca 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem KIE-
ROWCA BUSA na adres: info@
theperfectmatch.plLUB info@tp-
mwork.com(Certyfikat nr 2318). 
W celu uzyskania informacji na 
temat szczegółów prosimy o kon-
takt telefoniczny w dni robocze 
pod numerem +48 61 820 55 
50. Prosimy o zawarcie w apli-
kacji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

MONTER PROFILI ME-
TALOWYCH ORAZ PŁYT G-K 
– EINDHOVEN. Holenderska 
firma poszukuje doświadczonych 
pracowników do montażu profili 
metalowych oraz płyt g-k. Mile wi-
dziane grupy. Start: 16.07.2018. 
Miasto: Eindhoven. WYMAGA-
NIA: min. 3 lata doświadczenia 
na w/w stanowisku, komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego (1 
osoba na parę), własny środek 
transportu (na grupę), certyfikat 
VCA, gotowość do podjęcia pracy 
„od zaraz”. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, 40 godzin pracy 
tygodniowo, stawka 11,25 EUR 
netto/godzina (podlega nego-
cjacji), cotygodniowe wynagro-
dzenie, darmowe ubezpieczenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom.: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać „MONTER 
REGIPSÓW - EINDHOVEN”).

PRACA WAKACYJNA. Po-
szukujesz pracy w Holandii na 
okres wakacyjny? Chcesz wyje-
chać w grupie? W parze? A może 

w pojedynkę? Jest to Twój pierw-
szy wyjazd, a może pierwsza pra-
ca i nie masz doświadczenia? Nie 
martw się! Ta oferta skierowana 
jest zarówno dla osób, które pra-
cowały już za granicą, jak i dla 
osób, które nigdy wcześniej nie 
podjęły zatrudnienia! Zapoznaj 
się ze szczegółami i prześlij do 
nas swoje CV! Możesz wyjechać 
na jak długo planujesz! Poszu-
kujemy osób chętnych do pracy 
na produkcji w Holandii na okres 
wakacji. W skład oferty wchodzą 
przede wszystkim prace polega-
jące na pakowaniu oraz sorto-
waniu produktów na taśmie w 
zakładach przemysłu spożywcze-
go. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca tym-
czasowa – termin wyjazdu do 
uzgodnienia. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA WAKACYJNA 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 

o zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
do rozmowy z wybranymi osoba-
mi. www.tpmwork.com.

CIEŚLA KONSTRUKCYJNY 
/ STOLARZ BUDOWLANY - HO-
NEFOSS (NORWEGIA). OD ZA-
RAZ! Norweska firma poszukuje 
doświadczonych stolarzy budow-
lanych/cieśli konstrukcyjnych 
do pracy na licznych projektach 
w miejscowości Honefoss i oko-
licach. Mile widziane brygady. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku zdobyte w Skan-
dynawii (również przy konstruk-
cjach dachów oraz montażu ścian 
działowych), komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub norweskiego (przynajmniej 1 
osoba na grupę), CV w języku ob-
cym, mile widziane wykształcenie 
kierunkowe oraz udokumentowa-
ne doświadczenie, gotowość do 
podjęcia pracy „od zaraz”. OFER-
TA: norweska umowa o pracę, 

PRACA
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stawka 200-205 NOK brutto/
godzina (podlega negocjacji), 
min. 37,5 godzin pracy tygodnio-
wo, zakwaterowanie zapewnione 
przez pracodawcę (płatne 4000-
5000 NOK/miesiąc), transport z 
lotniska do biura/miejsca zakwa-
terowania. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt: kom: +48 
573313366 (lub SMS), stacjo-
narny: +48864711471, e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „CIEŚLA KONSTRUKCYJ-
NY/STOLARZ BUDOWLANY - HO-
NEFOSS”).

MECHANIK SAMOCHODO-
WY. Agencja Pracy TPM poszuku-
je mechaników samochodowych  
do pracy w Holandii. Praca na 
dłuższy okres. Język obcy - NIE 
JEST WYMAGANY! Agencja Pra-
cy TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
dojazd do pracy i z pracy na za-
kwaterowanie, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO, 
stawkę godzinową ca 10 euro 
netto - duża ilość godzin pracy w 

tygodniu gwarantowana. Charak-
ter pracy: praca od lipca 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem ME-
CHANIK na adres: info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez 
formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt te-
lefoniczny pod numerem +48 61 
820 55 50 (Certyfikat nr 2318). 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/. 

HYDRAULIK – NORWE-
GIA. Norweska firma poszukuje 
doświadczonych hydraulików do 
pracy na licznych projektach w 
Oslo i okolicach. Praca na stałe 
dla osób które „się sprawdzą”. 
Przylot do Oslo na własny koszt 
- koordynator odbiera pracow-
ników z lotniska. WYMAGANIA: 
udokumentowane wykształcenie 
i doświadczenie w zawodzie, ko-
munikatywna znajomość języka 

angielskiego lub norweskiego 
umożliwiający swobodne komu-
nikowanie się na budowie - wa-
runek konieczny, mile widziany 
norweski numer podatkowy - nie 
jest to warunek konieczny, wła-
sne auto będzie dodatkowym 
atutem - nie jest to warunek 
konieczny. OFERTA: legalne za-
trudnienie w oparciu o norweską 
umowę o pracę, wynagrodzenie 
co dwa tygodnie, stawka od 235 
NOK brutto/godzina, min. 37,5 
godzin pracy tygodniowo + możli-
wość nadgodzin, zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę 
- jednoosobowy pokój (płatne 
4500-5900 NOK miesięcznie 
uzależnione od lokalizacji). Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: Paulina: +48 573 313 366 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać „HY-
DRAULIK-NORWEGIA”).

STOLARZ BUDOWLANY 
– UTRECHT. Holenderska fir-
ma poszukuje doświadczonych 
pracowników do wykonywania 
prac stolarskich na budowie. 
Mile widziane brygady. Start: 
23.07.2018. WYMAGANIA: min. 
1 rok doświadczenia na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 

/niemieckiego /niderlandzkiego 
(1 osoba na parę), własny środek 
transportu (na grupę), gotowość 
do podjęcia pracy „od zaraz”. 
OFERTA: holenderska umowa o 
pracę, 40 godzin pracy tygodnio-
wo, stawka 11,25 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe ubezpieczenie, zakwa-
terowanie opłacone przez pra-
codawcę (pokoje 1-osobowe). 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: tel: +48 864711471, 
kom: +48 573313366 (lub SMS).

Cieśla szalunkowy (peri, 
doka). Zagraniczna firma poszu-
kuje kandydatów do pracy na 
licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/bry-
gady. WYMAGANIA: doświadcze-
nie na danym stanowisku, certy-
fikat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
prawo jazdy kat. B oraz auto (min. 
1 na grupę), własne podstawowe 
narzędzia (ołówek, metrówka, no-
żyk itd.), mile widziane wykształ-
cenie techniczne oraz świadec-
twa pracy/referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 

stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

Brukarz. Agencja Pracy 
TPM poszukuje osób do pracy w 
Holandii. Jest to oferta pracy dla 
brukarzy. Praca na dłuższy okres. 
Wymagania: dobra znajomość j. 
angielskiego lub niemieckiego, 
doświadczenie na w.w. stano-
wisku pracy, prawo jazdy kat. 
B. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, dojazd do pracy 
i z pracy na zakwaterowanie, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO), staw-
kę 10.16-13.32 euro brutto/h. 
Charakter pracy: praca od lipca 
2018. Osoby zainteresowane pro-

simy o przesłanie CV z dopiskiem 
BRUKARZ na adres : info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby przepro-
wadzenia procesu rekrutacji. Za-
strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne: przenoszenie worków 
i pojemników w firmie zajmują-
cej się produkcją przypraw oraz 
proszków spożywczych (stawka 
9.33 euro brutto/h). 

Wymagania: min. podstawo-
wa znajomość języka angielskie-
go LUB holenderskiego. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 

Nasza Holandia
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Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-
TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierowcy. 
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZ-
DU, NUMER TELEFONU ORAZ 
DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Podkarpackie. 
POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: od 
250 zł. Holandia - Polska: od 60 
euro. Firma Inter- tour oferuje 
Państwu: indywidualne przewozy 
do Niemiec i Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio 
pod wskazany adres, atrakcyjne 
ceny, zniżki dla dzieci do 15 lat, 
spokojną i komfortową podróż. 
Nasza firma dysponuje nowocze-
sną flotą około 75 pojazdów, któ-
ra na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie technicznym. Chcesz dotrzeć 
szybko i bezpiecznie? Nie szukaj 
więcej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POL-
SKA – NIEMCY – HOLANDIA ! OD 
55 EURO, FIRMA MILEKTRANS 
OFERUJE CODZIENNE PRZEJAZ-
DY Z ADRESU NA ADRES NA 
TRASIE POLSKA–NIEMCY –HO-
LANDIA, KONTAKT: +48 609 822 
180 (przyjmujemy również rezer-
wacje SMS), www.MILEKTRANS.
pl (rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( 
Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i oko-
lice), WIELKOPOLSKIE (Ostrze-
szów, Kępno, Syców i okolice), 
ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘ-
TOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 
PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PO-
NIEDZIAŁKI ( powrót do PL) prze-

jazdy od 50euro/ 210zł. SAMO-
CHODY: MERCEDES SPRINTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
RENAULT MASTER (duża prze-
strzeń bagażowa + maksymalny 
komfort podróży), OPEL VIVARO 
(pojedyncze rozkładane fotele), 
FORD TRANSIT (przestronny i 
komfortowy). POCZUJ SIĘ WY-
JĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFOR-
TOWO!!!

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 

przewozy osób w systemie „door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 

dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Prawnicy: Problem z wla-
scicielem mieszkania/ lokato-
rem ? Zapraszam na bezplatna 
porade prawna. Wynajmujesz 
mieszkanie dla siebie , bądź wy-
najmujesz mieszkanie komuś?? 
Sprawy związane z nierucho-
mościami często pojawią się w 
życiu każdego z nas. Procedura 
prawna może okazać się zbyt 
skomplikowana byśmy poradzili 
sobie z nią sami. Ten długi i za-
wiły proces prawny występujący 
w czynnościach związanych z 
nieruchomościami wymaga bar-
dzo dobrej znajomości przepisów 
prawa nieruchomości. Kancela-
ria Adwokacka Arslan & Arslan 
ma znakomite doświadczenie 
w tej dziedzinie. Wspieramy na-

Nasza Holandia

PRACA

opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO). CHA-
RAKTER PRACY: praca od lipca/
sierpnia 2018. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA FIZYCZNA na 
adres : info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com.

MONTER IZOLACJI PRZE-
MYSŁOWYCH. GRONINGEN (HO-
LANDIA). Holenderski pracodaw-
ca poszukuje doświadczonych 
monterów izolacji przemysłowych 
do pracy w miejscowości Gronin-
gen. Mile widziane grupy 2-osobo-
we. Główny wykonawca: HERTEL. 
WYMAGANIA: doświadczenie na 
w/w stanowisku, VCA lub SCC, 
komunikatywna znajomość języ-
ka obcego (testy na wejściu na 
projekt), własne narzędzia, auto 
(1 na grupę). OFERTA: legalne 

zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, staw-
ka 13,50 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe ubezpieczenie, zakwa-
terowanie w 1-osobowym pokoju 
opłacone przez pracodawcę, wa-
kacyjne/rezerwowe. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt: 
Paweł: +48 511790286 (lub 
SMS), Paulina: +48 573313366 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać „MON-
TER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH 
- GRONINGEN”).

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. Oferujemy zarówno prace 
sezonowe, jak i długookresowe. U 
nas każdy znajdzie coś dla siebie! 
Poszukujemy osób chętnych do 
pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą: prace polegające na 
pakowaniu oraz sortowaniu pro-
duktów na taśmie produkcyjnej 
w zakładach przemysłu spożyw-
czego (między innymi pakowanie 
kiełbas, szaszłyków, sortowanie 
produktów, przekładanie goto-
wych produktów do kartonów). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawka 9.11-11.35 euro brut-
to/h. CHARAKTER PRACY: praca 
od lipca/sierpnia 2018. Osoby za-
interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem PRODUKCJA 

na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
rejestrację poprzez formularz 
kontaktowy tpmwork.com/#for-
mularz LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
do rozmowy z wybranymi osoba-
mi. www.tpmwork.com.

Zbrojarz. Zagraniczna firma 
poszukuje kandydatów do pracy 
na licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/bry-
gady. WYMAGANIA: doświadcze-
nie na danym stanowisku, certy-
fikat VCA, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niderlandzkiego/ niemieckiego, 
prawo jazdy kat. B oraz auto (min. 
1 na grupę), własne podstawowe 
narzędzia (ołówek, metrówka, no-
żyk itd.), mile widziane wykształ-
cenie techniczne oraz świadec-
twa pracy/referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/go-
dzina (podlega negocjacji - sam 
zaproponuj stawkę podstawową), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, waka-
cyjne/rezerwowe. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 

na adres cv@ch-24.com (w tytule 
wpisując nazwę branży).

Spawacz MIG-MAG. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje osób do 
pracy w Holandii. Jest to oferta 
pracy skierowana do spawaczy 
aluminium MIG-MAG. Wymaga-
nia: doświadczenie przy obróbce 
blach aluminiowych o grubości 
1-10mm, doświadczenie w bu-
dowaniu jachtów, uprawnienia 
spawacza MIG-MAG, umiejętność 
czytania rysunków technicznych, 
znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego w stopniu ko-
munikatywnym, prawo jazdy kat. 
B. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę 16 euro brutto na godzi-
nę. Charakter pracy: praca od 
sierpnia na dłuższy okres czasu. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem MI-

G-MAG na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o na-
stępującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplika-
cji przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekru-
tacji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.
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jemców i potrafimy im doradzić 
praktycznie i szczegółowo. Służy-
my także wsparciem, gdy docho-
dzi do nieoczekiwanego sporu, 
na przykład przy procedurach 
wypowiedzenia umowy najmu 
lub eksmisji. *Pomagamy mię-
dzy innymi przy: Procedurach 
między wynajmującym a na-
jemcą, Wypowiedzeniu umowy 
najmu, Przygotowywaniu umowy 
najmu, Problemach windykacyj-
nych, Doradztwie i procedurach 
dotyczących zmian umowy naj-
mu, Interpretacji i zastosowa-
niu umów najmu, Problemach 
uciążliwości najemców, Spo-
rach dotyczących borgu, bądź 
kosztów maklerskich. Kancela-
ria adwokacka, Arslan&Arslan 
Advocaten, Paletplein 80, 2526 
GZ Den Haag. T:070 4 500 300, 
Kom: 06-14 803 099, e-mail: 
prawnik@arslan.nl.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 

WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimaty-
zacja. Duże wygodne busy i szyb-
kie mikrobusy. Podkarpackie, 
Małopolska, Śląsk, Świętokrzy-
skie, Opolskie, Lubuskie, Dolny 
Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie, 
Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO. BEZ PRZESIADEK.NL: +31 
686 15 44 92, PL: +48 888 05 
07 07* atestowane, kubełkowe 
fotele, * ubezpieczenie na całej 
trasie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Rezerwacje przyj-
mujemy od poniedziałku do so-
boty w godz: 9:00-20:00, rezer-
wacja sms całą dobę.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK I 

CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny 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: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 

samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samocho-
du z kierowcą lub bez. Jeśli masz 
jakieś pytania zadzwoń lub na-
pisz. 

Transport – oferuję: PRO-
MOCJA! Od 60 euro -10% DAN-
-MAR Polska-Niemcy-Holan-
dia-Belgia !!! POWOŁAJ SIĘ NA 
OGŁOSZENIE, A DOSTANIESZ 
10% ZNIŻKI !!! Firma DAN-MAR 
oferuje transport osób, paczek 
oraz korespondencji. Nasza 
firma posiada CERTYFIKAT ZA-

UFANEGO PRZEWOŹNIKA!!!!Za-
pewniamy krótszy czas podró-
ży, możliwy dowóz osób pod 
wskazany adres oraz ubezpie-
czenie na czas przejazdu. Każ-
dy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują kom-
fort i wygodę każdemu pasa-
żerowi.  6 kurs – 50% taniej!!! 
W razie potrzeby wystawiamy 
faktury VAT. Wyjazdy z Polski: 
Wtorek, Środa, Piątek, Sobo-
ta. Powroty do Polski: Środa, 
Piątek, Sobota, Niedziela. Gru-
py zorganizowane lub powyżej 
4 osób- wyjazd każdego dnia 
tygodnia z 20% rabatem!!! W 
Polsce jeździmy przez takie 
województwa jak: lubelskie, 
podkarpackie, mazowieckie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie, 
małopolskie, śląskie, dolnoślą-
skie, łódzkie oraz opolskie i lu-
buskie. Kontakt pod numerem 
+48 660 562 625 lub +31 617 
679 151, e-mail: danmarprze-
wozy@wp.pl.

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres 
w rozsądnej cenie. Przewóz 
maksymalnie dla 4 osób kom-
fortowym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsłu-
gę lotnisk Eindhoven, Weeze, 
Dortmud. Oferuje dojazdy do 
urzędów, lekarzy, na dyskote-
ki-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 Nijme-
gen. Postaw na sprawdzonych, 
zaoszczędzisz pieniądze i 
nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
Dzwoń każdego dnia o każdej 
porze +31687323783.

Polska

OGŁOSZENIA DROBNE

Zmiany sposobu działania i 
wycofania decyzji personal-
nych wobec grupy naukow-
ców domagają się od rek-
tora Politechniki Opolskiej 
sygnatariusze listu otwarte-
go. Pod dokumentem pod-
pisało się blisko sto osób 
związanych z tą uczelnią, w 
tym dwóch ostatnich rekto-
rów - prof. Piotr Wach i prof. 
Jerzy Skubis.

Powodem napisania listu była 
decyzja rektora o zwolnieniu w 
trybie dyscyplinarnym prof. Pawła 
Frącza i odwołaniu ze stanowiska 
dyrektora instytutu Elektroener-
getyki i Energii Odnawialnej prof. 
Dariusza Zmarzłego oraz jego 
zastępcy dr hab. inż. Sebastiana 
Boruckiego. Autorzy listu doma-
gają się od rektora wycofania z 
tych decyzji kadrowych i przepro-
wadzenia audytu uczelni przez ze-
wnętrzną instytucję.

Zdaniem prof. Frącza powo-
dem decyzji rektora miały być 
interpelacje, jakie skierował do 
rektora, będąc senatorem uczelni.

"Politechnika Opolska jest w 
bardzo trudnej sytuacji. Uczelnia 
straciła wszystkie kategorie A i 
jedną B., ubywa studentów, za to 
przybywa godzin doktorantom. 
Jako senator chciałem dowiedzieć 

się od rektora, na czym polega 
jego polityka płacowa, jak dyspo-
nuje się funduszem reprezentacyj-
nym uczelni i jaki miały cel oraz 
jakie efekty przyniosły podróże 
z udziałem jego magnificencji i 
najbliższego współpracownika do 
kilku dość egzotycznych miejsc. 
Zamiast odpowiedzi otrzymałem 
wypowiedzenie z pracy, chociaż 
jestem przewodniczącym związku 
zawodowego. Przy okazji oberwa-
ło się dwóm innym naukowcom z 
wydziału, którzy w przeszłości byli 
ze mną w delegacjach zagranicz-
nych sprawdzonych i rozliczonych 
dobre kilka lat temu, a które te-
raz kwestionuje audytor uczelni. 
Być może komuś wydaje się, że w 
ten sposób skutecznie zniechęci 
innych do zadawania niewygod-
nych pytań" - powiedział PAP prof. 
Frącz.

Rektor Politechniki Opolskiej 
prof. Marek Tukiendorf odmówił 
komentarza do treści listu, odsy-
łając po komentarz do dyrektora 
biura rektora, Wojciecha Najdy. 
Odnosząc się do treści listu dyrek-
tor Najda wyjaśnił, że decyzja o 
zwolnieniu prof. Frącza i odwoła-
niu ze stanowisk dwóch kolejnych 
naukowców to wynik wewnętrznej 
kontroli, który wskazał na możli-
we nieprawidłowości, jakich mieli 
dopuścić się naukowcy.

"W wyniku zaleceń audytu 

(...), skierowano zawiadomienie 
o możliwości popełnienia prze-
stępstw między innymi przeciwko 
Pawłowi F., byłemu pracownikowi 
Politechniki Opolskiej, a także 
obecnie zatrudnionym pracowni-
kom Dariuszowi Z., Sebastianowi 
B. (...) Instytucją uprawnioną do 
udzielania dalszych informacji 
jest Prokuratura Rejonowa w Opo-
lu" - informuje Najda.

Rzecznik opolskiej prokura-
tury Stanisław Bar potwierdza, 
że pismo z politechniki wpłynęło. 
Jednocześnie zastrzega, że nie 
podjęto jeszcze decyzji, czy spra-
wą zajmą się śledczy. Państwowa 
Inspekcja Pracy w Opolu, w piśmie 
z 16 lipca opolski PIP informuje, 
że w trakcie kontroli potwierdził 
się zarzut o nieprzestrzeganiu 
przez pracodawcę przepisów o 
związkach zawodowych, zgodnie 
z którymi prof. Frącz w momencie 
zwolnienia był osobą pod szcze-
gólną ochroną jednak jedyną in-
stytucją, która może przywrócić 
naukowca do pracy jest odpo-
wiedni sąd.

Zdaniem byłego rektora PO, 
prof. Jerzego Skubisa, sytuacja 
na uczelni wymaga już interwencji 
ze strony podmiotu zewnętrzne-
go. Postuluje także sprawdzenie 
przez odpowiednią komórkę re-
sortu finansów zgodności z pra-
wem działań audytora uczelni.

"W naszej ocenie mamy do 
czynienia z naruszenia prawa w 
wielu dziedzinach: pracowniczych, 
związkowych oraz lekceważeniem 
zasad etyki. Nasz list, pod którym 
są podpisy dwóch byłych rekto-
rów, dwóch dziekanów, a także 
doktorantów i absolwentów to 
znak, że sytuacja niepokoi wiele 
osób o różnych poglądach i zapa-
trywaniach, którym leży na sercu 
dobro uczelni i jej pracowników. 

Jeżeli zadanie pytań w sposób kul-
turalny i przewidziany obyczajem 
oraz statutem uczelni wywołuje la-
winę dziwnych oskarżeń i ostrych 
konsekwencji, to wydaje się, że w 
ramach uczelni tego problemu już 
nie rozwiążemy. Stąd nasz list ad-
resowany do ministra, Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich i mediów" - powiedział 
PAP prof. Skubis.

Jego poprzednik na stanowi-

sku rektora PO, prof. Piotr Wach 
nie chciał komentować działań 
władz uczelni. Jak zaznaczył w 
rozmowie z PAP: "podpisałem list 
w ramach solidarności z pracow-
nikami, których znam i którym 
ufam". 

(PAP)

AUTOR: MAREK SZCZEPANIK

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 
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Opole/Konflikt na Politechnice Opolskiej.  
Byli rektorzy podpisują list otwarty 
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Witam,

Chciałam zapytać czy mogę 

jechać do Polski na zabieg usu-

nięcia haluksów na obie nogi? 

Pracuję w Holandii od 5 lat przez 

biuro. Chcę je usunąć, ponieważ 

mnie bolą, co utrudnia mi pracę, 

bo mam pracę stojącą. Co mogę 

zrobić w takiej sytuacji?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli zabieg będzie wyko-

nywany prywatnie, to nie ma to 

znaczenia. Jeśli nie, to będzie 

potrzebowała Pani potwierdzenie 

ubezpieczenia na terenie Holan-

dii (najlepiej załatwić sobie druk 

E-106). Radzimy również skon-

taktować się ze szpitalem bądź 

gabinetem, w którym dokonywa-

ny będzie zabieg, aby zapytać o 

szczegóły i procedury.

Witam,

Mam problem, gdyż nie 

mieszkam już w Holandii, a pod 

koniec grudnia 2016 roku do-

stałam pismo, że muszę zapła-

cić podatek Voorlopige aanslag 

2015. Termin był do 20.01.2017  

roku, ja to zapłaciłam przelewem 

bankowym, a potem dostałam 

(po terminie zresztą, bo przyszło 

to 10.02.2017 roku) coś jakby 

upomnienie, że to nie zostało 

zapłacone. Nie wiem, do kogo 

się z tym zwrócić… 

Z góry dziękuję

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Należałoby sprawdzić czy 

przelew, który Pani zrealizowała, 

dotarł do urzędu i czy pismo, które 

Pani teraz dostała, dotyczy tego 

samego długu.

Witam,

Korzystam z dodatku do 

utraconych godzin. Dodatek miał 

być do 9 stycznia. Z racji tego, że 

moje dochody w grudniu były 

wysokie, to specyfikacja była 

na 0. Dodatek przedłużyli mi. 

Jak odbywa się to przedłużanie? 

Czy jeżeli moje dochody są teraz 

wyższe, to mogę zatrzymać ten 

dodatek?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Dodatek (jak sama nazwa 

wskazuje) jest za utracone go-

dziny. Jeśli dana osoba pracuje 

więcej godzin, to ma większy zaro-

bek, zatem dodatek się nie należy 

i zostanie on zastopowany przez 

UWV przy kolejnym opracowaniu 

formularza zysków i strat oraz we-

ryfikacji, że dana osoba faktycz-

nie zarabia tak samo lub więcej, 

jak zostało przyznane na decyzji o 

dofinansowaniu do godzin.

Witam,

Nie wiem, od czego zacząć 

i jak określić i opisać mój pro-

blem. Może zacznę od począt-

ku. Od prawie 4 lat mieszkam 

w Berlinie. Wyszłam drugi raz 

za mąż. Ślub odbył się w Polsce 

i zaraz po ślubie przyjechałam 

do męża do Berlina. Z pierwsze-

go małżeństwa mam dwie córki 

.Najstarsza ma 18 lat (choruje 

od 7 lat na cukrzyce i celiakię),  

a młodsza ma 17 lat. Od roku 

czasu nie układało się nam. Z 

dniem 1 lutego 2017 roku złoży-

łam pozew o separację i wraz z 

tym dniem zostałam wyrzucona 

z moimi córkami z mieszkania 

(podkreślę, że ja z moimi córka-

mi byłam tam tylko meldowana). 

Od ponad dwóch tygodni jestem 

bez dachu nad głową, mieszka-

my w hotelu. Obecnie jestem na 

Jobcenter, który został poinfor-

mowany o sytuacji. Kazał mi szu-

kać mieszkania do danej kwoty, 

ale już zaczynają się schody: nie 

posiadam dokumentu WBS oraz 

tam, gdzie byłam meldowana u 

męża, spółdzielnia nie wyda mi 

zaświadczenia o płatności, po-

nieważ umowa mieszkaniowa 

była na męża (a te dokumenty 

potrzebuję do złożenia doku-

mentów o mieszkanie). Jestem 

bez dachu nad głową w obcym 

kraju z córkami. Bardzo proszę 

mi pomoc i proszę o porady. 

Wiem, że mieszkanie socjalne 

istnieje, ale gdzie się udać (do 

jakiego biura), żeby mi pomogli?

Z góry bardzo dziękuję

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Radzimy poszukać porady 

w gminie odpowiedniej dla Pani 

miejsca pobytu - być może dyspo-

nują odpowiednimi mieszkaniami 

socjalnymi.

Dzień dobry,

W roku 2016 pracowałem w 

Holandii przez okres 4-5 miesię-

cy. Jak się rozliczyć z podatku? 

Bo dopiero się dowiedziałem, że 

cos takiego mogę zrobić i że na-

leży mi się jakiś zwrot pieniędzy.

Dziękuję

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Zgadza się. Prawdopodobnie 

należeć się będzie Panu zwrot 

podatku, a być może również 

dodatek do ubezpieczenia za te 

miesiące.

Witam,

Mam do Państwa pytanie. 

Pracowałem w zeszłym roku w 

Holandii i chciałbym się rozliczyć 

z podatku z polską skarbówką 

oraz z Belastingiem, ale mój były 

pracodawca zwleka z przesła-

niem mi jaaropgave,  czyli tzw. 

jarografu. Moje pytanie brzmi: 

czy pracodawca ma obowiązek 

przekazać mi ten dokument, któ-

ry jest niezbędny do rozliczenia i 

jaki ma na to ostateczny termin 

(czyli do kiedy musi mi ten do-

kument przekazać, bo przecież 

z polską skarbówką trzeba się 

rozliczyć do końca kwietnia)? A 

jeśli mi go nie będzie chciał dać? 

Co wtedy mam zrobić? I jeszcze 

jedno pytanie. Będę od praco-

dawcy również potrzebował za-

świadczenie o ubezpieczeniu, 

aby odzyskać część pieniędzy z 

ubezpieczenia zdrowotnego. Czy 

w tym wypadku pracodawca ma 

obowiązek przekazać mi ten do-

kument, czy to tylko jego dobra 

wola? Jak to wygląda w świetle 

prawa i jak zmusić ociągającego 

się pracodawcę do wydania mi 

tych dokumentów? Proszę o od-

powiedź i z góry dziękuję.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Oczywiście, że pracodawca 

ma obowiązek przekazać Panu 

jaaropgaaf, ale niestety nie ma 

na to konkretnie określonego 

terminu. Najczęściej wydawane 

są one na przestrzeni stycznia i 

lutego. Jeśli do początku marca 

nie otrzyma Pan jaaropgaafu, to 

radzimy zwrócić  się bezpośrednio 

do pracodawcy z prośbą o niego 

na piśmie. Jeśli chodzi o potwier-

dzenie ubezpieczenia, to praco-

dawca musi przekazać Panu takie 

potwierdzenie, gdyż ubezpiecze-

nie dotyczy Pana osoby, więc 

niejako to Pana dokument. Jeśli 

prosił Pan pracodawcę ustnie i nie 

przyniosło to skutku, to najlepiej 

złożyć pisemną prośbę, do której 

musi się on ustosunkować.

Witam,

Pracuję w Holandii już kolej-

ny rok i kilka dni temu zostałem 

poinformowany (zresztą nie tylko 

ja, lecz wszyscy, którzy pracują 

przez moją agencję), że w roku 

2016 otrzymane dodatki do 

wynagrodzeń (tak zwane bonu-

sy) powinny być opodatkowane 

(a podobno nie były) i teraz ta 

agencja pośrednictwa pracy bę-

dzie się wracać do roku 2016 i 

każdemu z osobna ma opodat-

kować za cały rok dane bonusy 

z każdego tygodnia, a my, jako 

pracownicy, mamy oddać te pie-

niądze, które podobno według 

prawa powinni opodatkować od 

razu. Moje pytanie brzmi: 1. Czy 

te godziny bonusowe dodawane 

bezpośrednio przez pracodawcę 

według prawa muszą być opo-

datkowane?, 2. Czy agencja pra-

cy może się cofnąć jakoś i obli-

czyć wszystkie bonusy za cały 

rok 2016 i je teraz opodatkować, 

a kosztami dopiero teraz nas 

pracowników obciążyć? Bardzo 

proszę o wyjaśnienie tych wątpli-

wości, jeżeli jest taka możliwość.

Pozdrawiam serdecznie

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Dziwne, że teraz wracać 

będą do roku 2016 i jakieś 

dochody (niezależnie czy są to 

dochody z nadgodzin, czy bo-

nusów) opodatkowywać. Jeśli 

chodzi o opodatkowywanie 

dochodów, to jest to działka 

urzędu skarbowego i jeśli się 

coś zmienia, to wiadomo to już 

przed rozpoczęciem danego 

roku podatkowego. Radzimy 

zapytać w agencji o podstawę 

prawną (co zmieniło się między 

rokiem 2015, a 2016 w kwestii 

opodatkowywania dochodów, że 

teraz muszą coś „naprawiać”).

Dzień dobry,

Chciałabym się dowiedzieć 

jednej rzeczy w sprawie zasiłku 

opiekuńczego. Mieszkam w Ho-

landii, a w Polsce mieszka mój 

brat, który jest osobą niepełno-

sprawną z pierwszą grupą inwa-

lidztwa. Czy ja mogę się o coś 

starać na niego tu w Holandii, 

żeby zlecić opiekunce opiekę?

Dziękuję za odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety żadne świadczenie z 

Holandii nie będzie przysługiwać 

w tym przypadku.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „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 redak-
cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czeka-
my na Wasze prace!

Liryk wierności
Na moim lądzie
świeci słońce co dzień
od zarania…
tu w ludzkim osądzie
czas różne barwy nam odsłaniał
pod naszą strzechą
było gościnnie
chociaż biednie…
wszakże od „pierwszej wiechy”
trwa nieodmiennie wierność
na moim lądzie
płynie strumyk
„wspomnienie raju”
należy sądzić
że zawsze w polskim obyczaju
na naszym lądzie
trwa pieśń wierności
nawet w chwili ciszy
Wajdelota może wszakże zbłądzić
lecz serca w pieśni…
wzajem się usłyszą

pod naszą strzechą
pięknieje polskie niebo
ta sprawia wierność
i pieśni uciecha
wraca kolęda wigilii
przy stole matki

Dwie blondynki chciały 
zdobyć nagrodę Nobla. Jedna 
wpadła na genialny pomysł:

- No to może polecimy na 
Słońce?

Druga odpowiada:
- No coś ty głupia, spalimy się.
- To polecimy w nocy.

Na egzaminie ustnym z 
fizyki student napisał wzór. 
Profesor pyta go:

- Skąd pan wziął ten wzór?
- Z głowy! - odpowiada stu-

dent.
- Panie... - mówi profesor - ... 

gdybym miał taką głowę, to bym 
na niej spodnie nosił!

Na egzaminie znudzony 
profesor mówi do niezbyt 
dobrze przygotowanego stu-
denta:

- Zadam tylko jedno pytanie 
wyciągające. Jak pan odpowie to 
pan zdał, jeśli nie - to dwója. Ile li-
ści jest na tym drzewie za oknem?

- 3487 - odpowiada bez zająk-
nięcia student.

- Jak pan to policzył? - pyta 
zdumiony profesor.

- A to już, panie profesorze, 
jest drugie pytanie.

Studentka przychodzi do 
sali profesora, nikogo poza 
nią i profesorem nie ma, za-
myka drzwi za sobą, przysu-
wa się do niego i słodkim gło-
sikiem tak rzecze:

- Zrobiłabym wszyyystko, żeby 
zdać ten egzamin... - i przysuwa 
się jeszcze bliżej do profesora i 
tym razem szepcze mu do ucha:

- Zrobiłabym wszszszyyystko...
Na to profesor pobudzony:
- Naprawdę wszystko?
Ona mruga słodkimi oczka-

mi, kokieteryjnie poprawia włosy 
i mruczy:

- Tak, wszyystkooo...
Na to profesor równie słodko 

na uszko do niej mówi:
- Aaa... pouczyłabyś się może 

trochę?

Wściekły profesor wcho-
dzi do sali wykładowej i 
mówi:

- Wszyscy nienormalni mają 
wstać!

Nikt się nie rusza. Po dłuższej 
chwili wstaje jeden student.

- No proszę! - mówi ironicznie 
profesor i pyta studenta. - Czemu 
uważa się pan na nienormalnego? 

- Nie uważam się za nienor-
malnego, ale głupio mi, że pan 
profesor tak sam stoi...

6:30, student odsypia 
ciężką imprezę. Nagle ze snu 
budzi go telefon.

- Klinika?
- Nie, pomyłka. - odpowiada 

zaspany student.
Po trzech minutach znowu 

dzwoni telefon.
- Klinika?
- Nie, pomyłka! - odpowiada 

jeszcze raz.
Po następnych trzech minu-

tach znowu telefon.
- Klinika?
- Ile mam razy mam tłuma-

czyć, że to nie żadna klinika! - 
krzyczy wściekły.

- Heniu, a może jednak wal-
niemy z rana jednego klinika.

Dziekan jednego z amery-
kańskich uniwersytetów wzy-
wa do siebie studenta i mówi:

- Wczoraj znajdowałeś się na 
terenie żeńskiej bursy. Według 
regulaminu naszego uniwersytetu 
musisz zapłacić 10 dolarów kary. 
Jeśli znów ci się to przytrafi, na-
stępnym razem zapłacisz 15 do-
larów, a za trzecim razem - dwa-
dzieścia.

- Panie profesorze, cenie so-
bie pański czas. Porozmawiajmy 

rzeczowo: ile kosztuje abonament 
na cały semestr?

Student wchodzi do sali 
egzaminacyjnej. Profesor, sie-
dzący obok swojego asysten-
ta trzyma w ręku trzy kartki z 
zestawami pytań i każe zdają-
cemu wylosować jeden z nich. 
Student bierze jedną z kartek, 
lecz po przeczytaniu prosi o 
pozwolenie na kolejne losowa-
nie. Profesor zgodził się. Na-
stępny zestaw pytań także nie 
odpowiadał studentowi, więc 
prosi profesora o kolejne loso-
wanie. Profesor na to:

- Idź już. Dostajesz tróję.
Ucieszony student wychodzi z 

sali. Po chwili asystent profesora 
zadaje profesorowi pytanie:

- Dlaczego ten student dostał 
tróję, przecież nie odpowiedział na 
żadne pytanie! 

- Ale coś wiedział, bo szukał! - 
odpowiada profesor…

Podczas egzaminu wykła-
dowca mocno już zdenerwo-
wany niewiedzą zdającego, 
otwiera drzwi i krzyczy do 
pozostałych studentów:

- Przynieście tu siano dla osła!
- A dla mnie herbatkę! - doda-

je student.

Pewien dziennikarz posta-
nowił zrobić wywiad na uczelni 
technicznej. Jednym z podsta-
wowych pytań było określenie 
czasu jaki potrzeba na opano-
wanie języka chińskiego. Pod-
chodzi do prof. dr hab. i pyta:

- Panie profesorze, ile pan 
potrzebuje czasu, aby nauczyć się 
chińskiego?

- No tak, aby dość dobrze się 
nim posługiwać to 7 lat.

Idzie do doktora:
- Panie doktorze, ile pan po-

trzebuje czasu, aby nauczyć się 
chińskiego?

- Sądzę, że w ciągu 5 lat to 
bym się nauczył.

Idzie do doktoranta i zadaje 
to samo pytanie. Doktorant odpo-
wiada, że 2 lata wystarczą. W koń-
cu podchodzi do studenta:

- Te stary, ile potrzebujesz cza-
su, aby nauczyć się chińskiego?

Na co student spojrzał się ze 
zdziwieniem i pyta:

- A na kiedy trzeba?

Jeden student pyta dru-
giego: 

- Gdzie idziesz? 
- Na wódkę. 
- No dobra, namówiłeś mnie.

Mówi jasnowidz do jasno-
widza:

- Wiesz co?
- Wiem.

Profesor przyszedł na 
pierwsze zajęcia ze studen-
tami wydziału elektrycznego 
i chcąc zrobić na nich dobre 
wrażenie mówi:

- Proszę państwa, gdyby 
państwo czegoś nie rozumieli, 
proszę zadawać pytania. Odpo-
wiem na każde z nich, ponieważ 
uważam, że nie ma głupich py-
tań, a są tylko głupie odpowie-
dzi.

Na to wstaje jeden ze studen-
tów:

- Panie profesorze. Proszę mi 
powiedzieć, czy jak stanę obiema 
nogami na szynach, a rękoma zła-
pię za przewód trakcyjny, to poja-
dę jak tramwaj?

Dwie przyjaciółki spotka-
ły się na mieście i postanowi-
ły wejść do kawiarni aby po-
rozmawiać. Zamówiły dwie 
kawy.

- Tylko w czystej filiżance! - za-
strzega sobie jedna z nich.

Po chwili kelner przynosi 
kawę.

- Która z pań zamawiała w 
czystej filiżance?

Rozmawia dwóch pija-
ków:

- Ciekawe dlaczego dali mi 
ksywkę: Dżin? Pewnie dlatego, że 
wszystko mogę?

- Nie, stary. Po prostu gdy 
tylko ktoś odkręca butelkę, ty od 
razu się pojawiasz.

Sala operacyjna, pacjent 
leży na leżance, podchodzi 
anestezjolog.

- Dzień dobry, dzisiaj ma pan 
operację, będę pana usypiał, ale 
mam jedno pytanie. Czy leczy się 
pan w naszym szpitalu prywatnie, 
czy na kasę chorych?

Pacjent na to:
- Na kasę chorych.
- No to aaa... kotki dwa....
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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