
W upalne dni lepiej nie robić 
zakupów na cały tydzień. 
A mięsa i ryby, szczególnie 
mrożone, najlepiej przyrzą-
dzić do spożycia tego sa-
mego dnia – radzi dietetyk 
Paulina Gąsiewska z Insty-
tutu Żywności i Żywienia w 
Warszawie.

Paulina Gąsiewska przypomi-
na, że bez względu na pogodę na-
leży przede wszystkim sprawdzać 
na opakowaniach produktów daty 
ważności. Latem warto też zwró-
cić uwagę, jak towary spożywcze 
są przechowywane w sklepie, czy 
np. nabiał i mięsa są w dobrze 
działających chłodniach.

Dietetyk z IŻŻ odradza zakupów 
na zapas w upalne dni. Dotyczy to 
szczególnie produktów mrożonych, 

np. mięsa, ryb, warzyw, owoców, 
lodów. W drodze do domu mogą 
się zacząć rozmrażać. Także dla-
tego najlepiej je przyrządzić i zjeść 
tego samego dnia. „Kiedy mrożone 
produkty zaczną się rozmrażać, nie 
należy ponownie wkładać ich do 
zamrażalnika” – podkreśla Gąsiew-
ska. Wyjaśnia, że po ponownym roz-
mrożeniu, przyrządzeniu i spożyciu 
zwiększa się ryzyko zatruć pokar-
mowych. Kupowanie przetworów 
mięsnych, np. wędlin, lub rybnych 
w dużych ilościach w upalne dni też 
nie jest najlepszym pomysłem.

Najlepiej w upały kupować i 
jeść warzywa i owoce. Zawierają 
bardzo dużo wody, niektóre nawet 
ponad 90 proc. Zjadając je, nie 
tylko nawadniamy organizm, ale 
również uzupełniamy składniki, 
które szybko tracimy w wysokich 
temperaturach.
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Ostatni 
dzwonek 
na złożenie 
wniosku o 
dodatki za 
rok 2017!

FOT. FREEIMAGES.COM / H ASSAF

Ekspert: w upalne dni lepiej  
nie robić dużych zakupów 

Zmiana kwot zasiłku rodzinnego 
z Holandii

MF: zwolnienie z PIT stypendiów  
w programie „Erasmus+” w latach 
2019-23 
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Warto do koszyków włożyć 
także fermentowane produkty 
mleczne - zsiadłe mleko, maślan-
kę, kefiry lub naturalne jogurty. 
„One dostarczają wody do orga-
nizmu, mają działanie chłodzące, 
a ponadto są łatwiej trawione niż 
inne produkty mleczne, np. mle-
ko” – mówi PAP Gąsiewska.

Podczas zakupów nie można 
zapomnieć o wodzie. Najlepsza 
jest mineralna. „Jeżeli chcemy 
się napić wody owocowej, to naj-
lepiej zrobić ją w domu, dodając 
plasterki cytryny lub inne owoce, 
a do tego listki mięty. Ona również 
ma właściwości chłodzące. Tzw. 
woda owocowa sprzedawana w 
sklepach zawiera zwykle cukier” - 
wyjaśnia dietetyk.

Gąsiewska zwraca uwagę, 
że z zakupami należy szybko 
wrócić do domu. Jeżeli poleżą 
w bagażniku auta kilka godzin, 
to część może się już nie nada-
wać się do spożycia. Chodzi o 
produkty szybko się psujące: 

mięso, ryby, ich przetwory, pro-
dukty mleczne i mrożonki. Moż-
na trochę zmniejszyć ryzyko, 
przewożąc je w styropianowych 

pojemnikach lub torbach ter-
moizolacyjnych. Najlepsze są 
lodówki turystyczne.

PAP - NAUKA W POLSCE, 

WOJCIECH KAMIŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

- WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Temat numeru

Sortowanie butelek. Od 
zaraz. Dla naszego klienta w Am-
sterdam poszukujemy osób do 
pracy przy sortowaniu butelek po 
piwie Heineken. Praca na 2 zmia-
ny. Możliwy szybki start. Stawka 
10.74 + zwrot kosztów dojazdu. 
Nie zapewniamy mieszkania i 
transportu. Praca tylko dla Pa-
now. CV na adres m.jura@carrie-
re-nederland.nl.

Cieśla szalunkowy. United 
People Polska Sp. z o.o wpisa-
na do agencji zatrudnienia pod 
numerem 18581. Cieśla szalun-
kowy w Holandii. Dla naszego 
klienta w Holandii poszukujemy 
cieśli szalunkowych. Wymagane 
jest wcześniejsze doświadczenie 
w pracy z betonem, umiejętność 
czytania rysunków technicznych 
oraz podstawowa znajomość ję-
zyka angielskiego. Zarobki: 600 
EUR netto tygodniowo. Zapewnio-
ne darmowe zakwaterowanie i 
transport do pracy. Start możliwy 
jeszcze w sierpniu. Praca przewi-
dziana na dłuższy okres czasu, 
może być nawet na stałe. Zainte-
resowanych ogłoszeniem zachę-
camy do przesłania CV na adres 
rekrutacja@utdpeople.pl. Telefon 
kontaktowy: +48 61 6781 005. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-

zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. 
poz. 922.

Osoba sprzątająca. Sprzą-
tanie - praca w Holandii. Pośred-
nictwo Pracy Klaver Sp. z o. o. z 
siedzibą w Częstochowie z certy-
fikatem o numerze 18450 poszu-
kuje osób do pracy jako: OSOBA 
SPRZĄTAJĄCA. Zakres obowiąz-
ków: praca przy sprzątaniu po-
kojów hotelowych. Wymagania:  
UWAGA! Wymóg konieczny! Brak 
widocznych tatuaży i kolczyków, 
wysoka kultura osobista dbałość 
o zdrowie i higienę  dobra spraw-
ność fizyczna  znajomość języka 
angielskiego w stopniu komuni-
katywnym  bez doświadczenia 
wymagane chęci oraz motywacja 
do pracy. Oferujemy: stała praca 
na dłuższy okres czasu minimum 
6 miesięcy z możliwością przedłu-
żenia, zakwaterowanie, darmowy 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
do Holandii. Zainteresowała Cię 
oferta? Zadzwoń lub wyślij SMS 
z adresem mailowym pod nr 
570901913 lub 731901913 - 
odeślemy do Ciebie szczegóły na 
maila! Lub wyślij swoje CV na @ 
w tytule dając dopisek: „sprzą-
tanie”. Przy wysyłaniu aplikacji 

prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922).”.

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 pra-
ca 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/.

Dekarz. Więcej informacji: 3 
letnie doświadczenie na w/w sta-
nowisku pracy, posiadanie wiedzy 
z zakresu budownictwa, komu-
nikatywna znajomość języka an-
gielskiego, niemieckiego lub ni-
derlandzkiego, własne narzędzia 
i ubranie robocze, gotowość do 
podjęcia pracy na terenie Holan-
dii, własny samochód na dojazd 
do pracy. OFERUJEMY: atrakcyjne 
wynagrodzenie, zatrudnienie na 
warunkach holenderskich,  ubez-
pieczenie zdrowotne, kwatera 
w pełni wyposażona, bezpłatna. 
Zainteresowanych kandydatów 
prosimy o przeslanie swojego CV 
w języku polskim lub niemieckim 
na adres : joanna@worxx.nl, Tel. 
0031 485 350 380 Joanna.

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).

Zbrojarz. United People Pol-
ska Sp. z o.o wpisana do agen-
cji zatrudnienia pod numerem 
18581. Zbrojarz w Holandii. Dla 
naszego klienta w Holandii po-
szukujemy zbrojarzy. Wymagane 
jest wcześniejsze doświadczenie 
w zawodzie oraz podstawowa 
znajomość języka angielskiego. 
Zarobki: 600 EUR netto tygo-
dniowo. Zapewnione darmowe 
zakwaterowanie i transport do 
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pracy. Start możliwy jeszcze w 
sierpniu. Praca przewidziana na 
dłuższy okres czasu, może być 
nawet na stałe. Zainteresowa-
nych ogłoszeniem zachęcamy 
do przesłania CV na adres rekru-
tacja@utdpeople.pl. Telefon kon-
taktowy: +48 61 6781 003. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922.

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 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).

Spawacz TIG + elektrycz-
ny 20 mm. Pośrednictwo Pracy 

Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w 
Częstochowie z certyfikatem o 
numerze 18450 poszukuje osób 
do pracy jako: SPAWACZ TIG + 
ELEKTRYCZNY 20 MM. Zakres 
obowiązków: przygotowanie ma-
teriału do spawania, spawanie 
kotłów parowych oraz gazowych. 
Wymagania:  komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
uprawnienia oraz doświadczenie 
w zawodzie, umiejętność czyta-
nia rysunku technicznego, mile 
widziane prawo jazdy. Oferujemy: 
wysoka stawka godzinowa, wy-
płata co tydzień, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
do Holandii. Zainteresowała Cię 
oferta? Zadzwoń lub wyślij SMS 
z adresem mailowym pod nr 
731901913 lub 570901913 - 
wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila. Lub wyślij swoje CV w ty-
tule dając dopisek: „spawacz tig”.

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. PRODUKCJA - termin do 

uzgodnienia. Szukasz pracy na 
produkcji w Holandii? Zapoznaj 
się z ofertą Agencji Pracy TPM i 
prześlij do nas swoje CV lub for-
mularz zgłoszeniowy! Oferujemy 
zarówno prace sezonowe, jak 
i długookresowe. U nas każdy 
znajdzie coś dla siebie! Poszu-
kujemy osób chętnych do pracy 
w Holandii. W skład oferty wcho-
dzą: prace produkcyjne w zakła-
dach zajmujących się produkcją 
materiałów. Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawka 9.20-11.35 
euro brutto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca od sierpnia 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRO-
DUKCJA na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB 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 Tarnowo 
Podgórne ulica 25 Stycznia 27, 
na potrzeby przeprowadzenia pro-
cesu rekrutacji. Zastrzegamy so-
bie prawo do rozmowy z wybrany-
mi osobami. www.tpmwork.com.

Murarz (klinkier). 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 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).

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 

Praca i życie w Holandii i Belgii

PRACA
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Od trzeciego kwartału 2018 
roku, czyli od dnia 1 lipca, 
podwyższeniu uległy kwoty 
zasiłku rodzinnego z Holan-
dii.

Zgodnie z przedziałem wieko-
wym dziecka kwoty kształtują się 
następująco:

- dzieci 0-5 lat – 202,23 euro 

kwartalnie,
- dzieci 6-11 lat – 245,57 euro 

kwartalnie,
- dzieci 12-18 lat – 288,90 

euro kwartalnie.
(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PL

Z dniem 31.08.2018 roku 
kończy się termin składa-
nia wniosków o dodatek do 
ubezpieczenia Zorgtoeslag, 
dodatek do zasiłku rodzin-
nego Kindgebonden Bud-
get, dodatek mieszkaniowy 
Huurtoeslag oraz dodatek 
do opieki na dzieckiem tzw. 
Kinderopvangtoeslag. 

Czteroosobowa rodzina może 
zyskać w sumie nawet 15000 zł 
rocznie, a rodzic samotnie wycho-
wujący dziecko nawet 25000 zł 
rocznie.

Przypominamy, że o dodatek 
do ubezpieczenia może ubiegać 
się każda osoba pracująca w 
Holandii, która opłaca składki 
na ubezpieczenie zdrowotne (sa-
modzielnie lub poprzez swojego 

pracodawcę). Osoba wnioskująca 
o dodatek może uzyskać rocznie 
nawet 1056 euro (co daje około 
4646 zł)!

O dodatek do zasiłku rodzin-
nego starać się mogą rodzice, 
którzy otrzymują lub zechcą za-
wnioskować o zasiłek rodzinny 
przyznawany przez urząd SVB. 
Maksymalna kwota dla rodziców 
posiadających np. dwójkę dzieci 
w wieku 10 i 14 lat, może wynieść 
aż 2508 euro rocznie (co daje 
około 11035 zł). Samotny rodzic 
wychowujący dziecko w wieku 16 
lat może liczyć na 4632 euro, czyli 
około 20380 zł rocznie.

Nie czekaj - przystąp do dzia-
łania i upomnij się o swoje pienią-
dze!

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

ANNA KŁOSOWSKA  WWW.

ROZLICZSIE.PL

Zmiana kwot zasiłku 
rodzinnego z Holandii

FOT. FREEIMAGES.COM / ILKER FOT. FREEIMAGES.COM / IVAN PROLE

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.

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.

Ostatni dzwonek na złożenie 
wniosku o dodatki za rok 2017!
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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 fasad. Dla naszego 
klienta poszukujemy monterów 
ścian kurtynowych/ osłonowych. 
Oczekiwania: doświadczenie na 
w/w stanowisku, mile widziane 
brygady, zdolności manualne, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, VCA. Oferuje-
my: zatrudnienie na warunkach 
holenderskich, ubezpieczenie 
zdrowotne, atrakcyjne wyna-
grodzenie, kwatera w pełni wy-
posażona , bezpłatna. Osoby 
zainteresowane proszę o przes-
lania aplikacji na adres: joanna@
worxx.nl, Tel.0031 485 350 380 
Joanna.

Pracownik produkcji bu-
kietów. BUKIETY - PRACA W 
HOLANDII. Pośrednictwo Pracy 
Klaver Sp. z o. o. z siedzibą w 
Częstochowie z certyfikatem 
o numerze 18450 poszukuje 
osób do pracy jako: PRACOWNIK 
PRODUKCJI BUKIETÓW- OFERTA 
KRÓTKOTERMINOWA. Zakres 
obowiązków: produkcja bukietów 
przy stołach, praca przy kwiatach. 
Wymagania: praca dla kobiet, 
nie wymagana znajomość języka 
obcego, nie wymagane ale mile 
widziane doświadczenie, wyma-
gane chęci do pracy :-), mile wi-
dziane prawo jazdy. Oferujemy: 
atrakcyjna stawka godzinowa, za-
kwaterowanie, nadgodziny płatne 
extra, ubezpieczenie, legalne za-
trudnienie - możliwość długotrwa-
łej współpracy, pomoc w zorgani-
zowaniu transportu do Holandii. 
Zainteresowała Cię oferta? Za-
dzwoń lub wyślij SMS z adresem 
mailowym pod nr 731901913 
lub 570901913 - wyślemy do Cie-

bie szczegóły na maila. Lub wyślij 
swoje CV w tytule dając dopisek: 
„kwiaty”.

Monter ścianek działo-
wych. United People Polska Sp. z 
o.o wpisana do agencji zatrudnie-
nia pod numerem 18581. Monter 
ścianek działowych w Holandii. 
Dla naszego klienta w Holandii 
poszukujemy monterów ścianek 
działowych z płyt gipsowych. 
Wymagane jest wcześniejsze 
doświadczenie w pracy oraz 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego. Zarobki: 550 EUR 
netto tygodniowo. Zapewnione 
darmowe zakwaterowanie i 
transport do pracy. Start moż-
liwy jeszcze w sierpniu. Praca 
przewidziana na dłuższy okres 
czasu, może być nawet na sta-
łe. Zainteresowanych ogłosze-
niem zachęcamy do przesłania 
CV na adres rekrutacja@utd-
people.pl. Telefon kontaktowy: 
+48 61 6781 003. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. 2016 
r. poz. 922.

Operator wózków widło-
wych. BELGIA. Belgijska fir-
ma poszukuje kandydatów do 
pracy na magazynach z żywno-
ścią, sprzętem elektronicznym, 
artykułami sportowymi. OPIS 
STANOWISK: operator wózków 
widłowych - transport palet we-
wnątrz zakładu, rozładunek lub 
załadunek ciężarówek, skła-
dowanie towaru na półkach, 
kontrola jakościowa-ilościowa 
w procesie przyjęcia-wydania. 
WYMAGANIA:  prawo jazdy kat. 
B oraz własny środek trans-
portu, min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub niderlandzkiego, doświad-
czenie (to wymóg konieczny),  
wszelkie uprawnienia i certyfi-
katy związane z pracami maga-
zynowymi będą dodatkowym 
atutem (w przypadku operato-
rów wózków widłowych licencja 
jest wymogiem koniecznym), 
wysoka motywacja oraz spraw-
ność fizyczna. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o bel-
gijską umowę o pracę, stawki 
od 12,56 EUR brutto/godzina, 
min. 40 godzin pracy tygodnio-
wo (w niektórych przypadkach 
jest możliwość nadgodzin), 
weekendy i święta extra płatne, 
dodatki zmianowe, czeki żyw-
nościowe , 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).

Cieśla-stolarz budowlany. 
Więcej informacji: 3 letnie do-
świadczenie na w/w stanowisku 

pracy, posiadanie wiedzy z zakre-
su budownictwa, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub niderlandzkie-
go, własne narzędzia i ubranie 
robocze, gotowość do podjęcia 
pracy na terenie Holandii, własny 
samochód na dojazd do pracy. 
OFERUJEMY: atrakcyjne wynagro-
dzenie,  zatrudnienie na warun-
kach holenderskich,  ubezpiecze-
nie zdrowotne,  kwatera w pełni 
wyposażona, bezpłatna. Zainte-
resowanych kandydatów prosimy 

o przeslanie swojego CV w języku 
polskim lub niemieckim na adres 
: joanna@worxx.nl, Tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

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, 
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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 PRA-
CY: 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 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 UPS. UPS Tilburg/ 
Apeldoorn/ Utrecht/ Venlo/ Ein-
dhoven. Carriere Uitzendbureau 
poszukuje osob do pracy w fir-
mie UPS w takich miastach jak: 
Tilburg, Venlo. Schiedam, Am-
sterdam, Utrecht, Apeldoorn. Po-
szukujemy zmotywowanych osób 
do pracy. Praca na 20-25 h w ty-
godniu. Praca dla Panow jak i dla 
Pań. Nie zapewniamy zakwatero-
wania i transportu. Zwrot kosztów 
dojazdu max 7.29euro za dzień. 
CV na adres m.jura@carriere-ne-
derland.nl.

Praca dla spawacza MIG. 
The Perfect Match poszukuje spa-
wacza MIG do pracy w Holandii. 
Wymagania: doświadczenie w 
spawaniu aluminium, doświad-
czenie przy budowie jachtów, 

znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego. Agencja Pra-
cy The Perfect Match oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, ca 14-15 euro brutto/h. 
CHARAKTER PRACY: praca na 
dłuższy okres od zaraz. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem SPAWACZ 
MIG na adres: info@theperfect-
match.pl 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/.

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).

Piaskarz Boxtel. Masz do-
świadczenie bądź jesteś gotowy 
do nauki zawodu? Chciałbyś pra-
cować w małej, rodzinnej firmie? 
Mamy coś dla Ciebie! Poszuku-
jemy pracowników dla naszego 
klienta m.in. na stanowisko: 

piaskarz. W zależności od sta-
nowiska jesteś odpowiedzialny 
za przygotowanie powierzchni, 
elementów do lakierowania, na-
noszenie powłok lakierniczych 
odpowiednią metodą, wstępna 
kontrola pomalowanych elemen-
tów. Wymagania: doświadczenie 
na w/w stanowisku bądź chęć 
nauki, porozumiewanie się w 
języku angielskim bądź holen-
derskim. OFERUJEMY: pracę na 
długi okres czasu, 40 godzin w 
tygodniu, jednozmianowy system 
pracy, stawkę : około 11,25 euro 
brutto na godzinę początek dla 
osób z doświadczeniem. Jesteś 
zainteresowany oraz rozpozna-
jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2MfmflN w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod nu-
mer : 073-711-3-717.

Pracownik produkcji – 
zbiory dyni. DYNIE - PRACA W 
HOLANDII. Opis oferty pracy: Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako: 
PRACOWNIK PRODUKCJI - ZBIO-
RY DYNI. Zakres obowiązków: 

zbiory dyń na polu, oczyszczanie 
zebranych dyń, robienie stroików 
z dyń (dla Pań). Wymagania: re-
krutujemy osoby z terenu Polski, 
nie wymagana znajomość języka 
obcego, nie wymagane doświad-
czenie, mile widziane prawo jaz-
dy. Oferujemy: atrakcyjna stawka 
godzinowa, zakwaterowanie, nad-
godziny płatne extra, ubezpiecze-
nie, legalne zatrudnienie - moż-
liwość długotrwałej współpracy, 
pomoc w zorganizowaniu trans-
portu do Holandii. Zainteresowa-
ła Cię oferta? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila. Lub wyślij swoje CV w tytu-
le dając dopisek: „dynia”.

Monter okien i drzwi z 
PVC. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z PVC 
(mile widziane zdobyte na terenie 
Holandii), komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego, nie-
mieckiego lub niderlandzkiego, 
własny środek transportu, pod-
stawowe narzędzia, mile widzia-
ne VCA. OFERTA: zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę o 
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, 
min. 40 godzin pracy tygodniowo, 
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cotygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju, ubezpiecze-
nie opłacone przez pracodawcę. 
Aplikacje proszę wysłać na maila: 
joanna@worxx.nl, Tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Pracownik produkcji. PRO-
DUKCJA - praca dla kobiet. Szu-
kasz pracy na produkcji w Holan-
dii? Zapoznaj się z ofertą Agencji 
Pracy TPM i prześlij do nas swoje 
CV lub formularz zgłoszeniowy! 
Oferujemy zarówno prace sezo-
nowe, jak i długookresowe. U nas 
każdy znajdzie coś dla siebie! 
Poszukujemy osób chętnych do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
produkcyjna w zakładach zajmu-
jących się produkcją tekstyliów 
(praca z językiem angielskim/
niemieckim). Agencja Pracy TPM 
oferuje:zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na te-
renie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawka 10.50 euro brutto/h. 
CHARAKTER PRACY: praca od 13 
sierpnia 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 

z dopiskiem PRODUKCJA na ad-
res: infotheperfectmatch.pl LUB 
infotpmwork.com LUB rejestrację 
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/.

Lakiernik proszkowy 
Boxtel. Masz doświadczenie 
bądź jesteś gotowy do nauki za-
wodu? Chciałbyś pracować w 
małej, rodzinnej firmie? Mamy 
coś dla Ciebie! Poszukujemy pra-
cowników dla naszego klienta 
m.in. na stanowisko: lakiernik 
proszkowy. W zależności od sta-
nowiska jesteś odpowiedzialny 
za przygotowanie powierzchni, 
elementów do lakierowania, na-
noszenie powłok lakierniczych 
odpowiednią metodą, wstępna 

kontrola pomalowanych elemen-
tów. Wymagania: doświadczenie 
na w/w stanowisku bądź chęć 
nauki, porozumiewanie się w 
języku angielskim bądź holen-
derskim. OFERUJEMY: pracę na 
długi okres czasu, 40 godzin w 
tygodniu, jednozmianowy system 
pracy, stawkę : około 11,25 euro 
brutto na godzinę początek dla 
osób z doświadczeniem. Jesteś 
zainteresowany oraz rozpozna-
jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2MfmflN w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod nu-
mer : 073-711-3-717.

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).

Malarz. Praca w Holandii. 
Dla naszego klienta poszukujemy 
malarzy. Praca przy obiektach 
użyteczności publicznej i budow-
nictwa mieszkaniowego. Malo-
wanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Czynności: przygotowanie po-
wierzchni do malowania, szpa-
chlowanie, szlifowanie, czyszcze-
nie, konserwowanie, impregnacja 
powierzchni, malowanie. Wyma-
gania: doświadczenie w ww za-
wodzie, znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego, auto do 
wlanej dyspozycji. Nasza oferta: 
atrakcyjne i cotygodniowe wyna-
grodzenie, zakwaterowanie bez-
płatne, ubezpieczenie zdrowotne, 
zatrudnienie na holenderskich 

warunkach. Zainteresowane oso-
by proszę o kontakt telefoniczny: 
Tel. 0031 485 350 380 Joanna. 
Aplikacje proszę wysyłać na ma-
ila: joanna@worxx.nl.

Pakowacz pomidorów 
koktajlowych. POMIDORY - PRA-
CA W HOLANDII. Pośrednictwo 
Pracy Klaver Sp. z o. o. z siedzibą 
w Częstochowie z certyfikatem 
o numerze 18450 poszukuje 
osób do pracy jako: PAKOWACZ 
POMIDORÓW KOKTAJLOWYCH 
BEZ DOŚWIADCZENIA, BEZ ZNA-
JOMOŚCI JĘZYKA. Zakres obo-
wiązków: pakowanie pomidorów 
koktajlowych, dobieranie wagi 
pomidorów. Wymagania: mile 
widziane kobiety, bez znajomości 
języka obcego, bez doświadcze-
nia, wymagane chęci do pracy, 
gotowość do pracy na zmianach 
nocnych, mile widziane prawo 
jazdy. Oferujemy: atrakcyjna 
stawka godzinowa, również dla 
osób na wiekówce, zakwatero-
wanie, płatny okres przyuczenia, 
ubezpieczenie, legalne zatrud-
nienie - możliwość długotrwałej 
współpracy, pomoc w zorgani-
zowaniu transportu do Holandii, 
Zainteresowała Cię oferta? Za-
dzwoń lub wyślij SMS z adresem 

mailowym pod nr 731901913 
lub 570901913 - wyślemy do Cie-
bie szczegóły na maila. Lub wyślij 
swoje CV w tytule dając dopisek: 
„pomidory”.

Lakiernik natryskowy 
Boxtel. Masz doświadczenie 
bądź jesteś gotowy do nauki za-
wodu? Chciałbyś pracować w 
małej, rodzinnej firmie? Mamy 
coś dla Ciebie! Poszukujemy pra-
cowników dla naszego klienta 
m.in. na stanowisko: lakiernik 
natryskowy. W zależności od sta-
nowiska jesteś odpowiedzialny 
za przygotowanie powierzchni, 
elementów do lakierowania, na-
noszenie powłok lakierniczych 
odpowiednią metodą, wstępna 
kontrola pomalowanych elemen-
tów. Wymagania: doświadczenie 
na w/w stanowisku bądź chęć 
nauki, porozumiewanie się w 
języku angielskim bądź holen-
derskim. OFERUJEMY: pracę na 
długi okres czasu, 40 godzin w 
tygodniu, jednozmianowy system 
pracy, stawkę : około 11,25 euro 
brutto na godzinę początek dla 
osób z doświadczeniem. Jesteś 
zainteresowany oraz rozpozna-
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jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2MfmflN w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod numer 
: 073-711-3-717.

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 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).

Pracownik fizyczny. BEL-
GIA. Belgijska firma poszukuje 
kandydatów do pracy na magazy-
nach z żywnością, sprzętem elek-
tronicznym, artykułami sportowy-
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).

Murarz klinkierowy. United 
People Polska Sp. z o.o wpisa-
na do agencji zatrudnienia pod 
numerem 18581. Murarz klin-
kierowy w Holandii. Dla naszego 
klienta w Holandii poszukujemy 
murarzy klinkierowych. Wyma-
gane jest wcześniejsze doświad-
czenie w pracy przy klinkierze, 
nabyte w Belgii lub w Niemczech. 
Zarobki: 600 EUR netto tygodnio-
wo. Zapewnione darmowe zakwa-
terowanie i transport do pracy. 
Start możliwy jeszcze w sierpniu. 
Praca przewidziana na dłuższy 
okres czasu, może być nawet na 
stałe. Zainteresowanych ogłosze-
niem zachęcamy do przesłania 
CV na adres rekrutacja@utdpe-
ople.pl. Telefon kontaktowy: +48 
61 6781 005, +48 61 6781 003. 
W aplikacji prosimy umieścić na-

stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z Usta-
wą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Kierowca busa. Agencja 
Pracy TPM poszukuje kierow-
cy busa do pracy w Holandii. 
Jest to praca polegająca m.in. 
na rozwożeniu pracowników 
z domów do zakładów pracy 
i z powrotem na miejsce za-
kwaterowania, do szpitali (w 
razie potrzeby), urzędów, roz-
wożeniu kontraktów, pomocy 
przy przeprowadzkach pra-
cowników, kontrolach domów. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy kierowcy busa (najlepiej 
na terenie Holandii), komu-
nikatywna znajomość j. an-
gielskiego lub niemieckiego. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), zarobki: 
ca 250 euro netto/tydzień. 
CHARAKTER PRACY: praca od 
zaraz. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem KIEROWCA BUSA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB 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. Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następują-
cej 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/.

Pakowanie i sortowanie 
elementów drobiu. DRÓB - PRA-
CA W HOLANDII. Pośrednictwo 
pracy KLAVER Sp. z o.o z certyfi-
katem o numerze 18450 poszu-
kuje dla jednego ze swoich holen-
derskich klientów Kandydatów 
do pracy przy pakowaniu i sorto-
waniu elementów drobiu- praca w 
chłodni bez stawki wiekówkowej. 
Jeśli jesteś osobą: dyspozycyjną 
od zaraz, zaangażowaną w wy-
konywanie powierzonych obo-
wiązków, zmotywowaną do pracy, 
to znaczy że jesteś idealny na to 
stanowisko! Zainteresowany? Za-
dzwoń, lub wyślij sms ze swoim 
adresem mailowym na numer 
731901913, lub 570901913- a 
my wyślemy do Ciebie szczegóły 
ofert. KLAVER Sp. z o.o., ul. Gmin-
na 131, Częstochowa, Zaprasza-
my Pn-Pt: 9:00-16:00.

Praca na produkcji Schijn-
del. Jesteś zmotywowany i poszu-
kujesz pracy na długi okres cza-
su? Praca w niższej temperaturze 
nie stanowi dla Ciebie proble-
mu? Poszukujemy pracowników 
dla naszego klienta, który jest 
jednym z liderów w środowisku 
świadczeń usług gastronomicz-
nych do pracy na produkcji przy 
rybach. Do Twoich obowiązków 
będzie należało filetowanie ryb, 
pakowanie, etykietowanie oraz 
przygotowanie gotowych pro-
duktów do wysyłki. Wymagania: 
motywacja do pracy, chęć pracy 
w niższej temperaturze - około 6 
stopni (otrzymasz ubranie dosto-
sowane do temperatury). OFERU-
JEMY: przejrzystą umowę o pracę, 
40 godzin w tygodniu, pracę w 
systemie jednozmianowym, go-
dziny pracy: 07:30 - 17:00, staw-
kę 10,00 euro brutto + dodatek 
za pracę w niższej temperaturze. 
Jesteś zainteresowany oraz roz-
poznajesz siebie w powyższym 
profilu? SKOPIUJ PODANY LINK 
DO URL:bit.ly/2MfrH8b w celu 
złożenia aplikacji, albo zadzwoń, 
aby uzyskać więcej informacji 
pod numer : 073-711-3-717.

Cieśla szalunkowy (peri, 
doka). Zagraniczna firma po-
szukuje kandydatów do pracy na 
licznych projektach na terenie 
Holandii. Mile widziane pary/
brygady. WYMAGANIA: doświad-
czenie na danym stanowisku, cer-

tyfikat 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 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), stawkę 10.16-
13.32 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca od sierpnia 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem BRU-
KARZ 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/.

Pomocnik Boxtel. Masz do-
świadczenie bądź jesteś gotowy 
do nauki zawodu? Chciałbyś pra-
cować w małej, rodzinnej firmie? 
Mamy coś dla Ciebie! Poszuku-
jemy pracowników dla naszego 
klienta m.in. na stanowisko: 
pomocnik. W zależności od sta-
nowiska jesteś odpowiedzialny 
za przygotowanie powierzchni, 
elementów do lakierowania, na-
noszenie powłok lakierniczych 

PRACA
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odpowiednią metodą, wstępna 
kontrola pomalowanych elemen-
tów. Wymagania: doświadczenie 
na w/w stanowisku bądź chęć 
nauki, porozumiewanie się w 
języku angielskim bądź holen-
derskim. OFERUJEMY: pracę na 
długi okres czasu, 40 godzin w 
tygodniu, jednozmianowy system 
pracy, stawkę : około 11,25 euro 
brutto na godzinę początek dla 
osób z doświadczeniem. Jesteś 
zainteresowany oraz rozpozna-
jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2MfmflN w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod nu-
mer : 073-711-3-717.

Zbiory papryki. PAPRYKA 
- PRACA W HOLANDII. Pośrednic-
two Pracy Klaver Sp. z o. o. z sie-
dzibą w Częstochowie z certyfika-
tem o numerze 18450 poszukuje 
osób do pracy jako: PRACOWNIK 
PRODUKCJI - ZBIORY PAPRYKI W 
SZKLARNI. Zakres obowiązków: 
praca przy zbiorach papryki w 
szklarni. Wymagania: nie wyma-
gana znajomość języka obcego, 
nie wymagane doświadczenie. 
Oferujemy: atrakcyjna stawka go-

dzinowa, zakwaterowanie, nadgo-
dziny płatne extra, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
do Holandii. Zainteresowała Cię 
oferta? Zadzwoń lub wyślij SMS 
z adresem mailowym pod nr 
510356189 lub 570901913 - 
wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila. Lub wyślij swoje CV w ty-
tule dając dopisek: „papryka”. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922”.

Pracownik produkcji przy 
tekstyliach Breda. Jesteś czło-
wiekiem zmotywowanym oraz 
rzetelnie wykonującym powierzo-
ne Ci obowiązki? Mamy dla Ciebie 
ciekawa ofertę! Jeden z naszych 
najlepszych i stałych klientów w 
Bredzie, który zajmuje się pro-
dukcja tekstyliów, poszukuje 
pracowników produkcji. Do Two-
ich obowiązków będzie należało 

sprawdzanie jakości produktów 
(najczęściej poduszek), ich pako-
wanie i przygotowanie do wysyłki. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy produkcyjnej mile widzia-
ne, chęć i motywacja do pracy, 
porozumiewanie się w języku 
angielskim bądź holenderskim. 
OFERUJEMY: przejrzysta umowę 
oparta o holenderskie warunki 
pracy, prace na dłuższy okres cza-
su, jednozmianowy system pracy 
– dzienny, 40 godzin tygodniowo, 
stawka: 9,96 euro brutto na go-
dzinę. Jesteś zainteresowany oraz 
rozpoznajesz siebie w powyższym 
profilu? SKOPIUJ PODANY LINK 
DO URL:bit.ly/2M3LbgE w celu 
złożenia aplikacji, albo zadzwoń, 
aby uzyskać więcej informacji 
pod numer : 073-711-3-717.

Produkcja okien i drzwi. 
Na czym będzie polegać Two-
ja praca? Wykonywanie kilku 
z poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka i 
składanie/ zgrzewanie profili; 
obsługa zagniatarki, klamkowni-
cy; okuwanie skrzydeł;okuwanie 
ram; frezowanie słupków; cięcie 
stali; obsługa oczyszczarki; mon-
taż słupków; uszczelkowanie; 

montaż zawiasów, szyb; cięcie 
listew przyszybowych; zabijanie 
listew; naklejanie szprosów, mon-
taż progów alu. Czego od Ciebie 
wymagamy? doświadczenie w 
pracy na produkcji mile widziane, 
obsługa wkrętarki mile widziana, 
obsługa frezarki mile widziana, 
zaangażowanie, dokładność, 
orientacja na jakość, auto. Oferu-
jemy: atrakcyjne wynagrodzenie, 
kontrakt na warunkach holen-
derskich, ubezpieczenie zdrowot-
ne, mieszkanie opłacone przez 
pracodawcę. Aplikacje proszę 
przesyłać na: joanna@worxx.nl, 
tel.0031 485 350 380.

Prace produkcyjne w za-
kładach przemysłu spożyw-
czego. PRODUKCJA - termin do 
uzgodnienia. Szukasz pracy na 
produkcji w Holandii? Zapoznaj 
się z ofertą Agencji Pracy TPM i 
prześlij do nas swoje CV lub for-
mularz zgłoszeniowy! Oferujemy 
zarówno prace sezonowe, jak 
i długookresowe. U nas każdy 
znajdzie coś dla siebie! Poszu-
kujemy osób chętnych do pra-
cy 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 9.20-11.35 euro brut-
to/h. CHARAKTER PRACY: praca 
od sierpnia 2018. Osoby zainte-
resowane 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.

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).

Nasza Holandia

Reklama

PRACA
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PRACA

Przygotowanie powierzch-
ni do lakierowania Oss. Poszu-
kujesz stałej pracy z możliwością 
rozwoju i dobrym wynagrodze-
niem? Chcesz pracować dla jed-
nej z najbardziej innowacyjnych 
firm w Brabancji? Dla naszego 
klienta - Spierings Mobile Cranes 
mieszczącego się w Oss poszu-
kujemy pracowników do przygo-
towania powierzchni do lakie-
rowania. Na danym stanowisku 
będziesz odpowiedzialny za sta-
ranne przygotowanie powierzchni 
do malowania - oczyszczanie, wy-
pełnianie, wyszlifowanie, spraw-
dzenie kolorów, łączenie elemen-
tów. Wymagania: co najmniej 
roczne doświadczenie, jesteś 
wykwalifikowany technicznie, 
potrafisz pracować samodzielnie 
oraz w zespole, pracujesz dokład-
nie, masz elastyczne podejście. 
OFERUJEMY: prace w rozwijającej 
się firmie z długoterminowym za-
trudnieniem, możliwość rozwoju 
zawodowego, ciekawe wynagro-
dzenie: 2200 – 2300 euro (w 
zależności od doświadczenia i 
umiejętności), zakwaterowanie 
oraz ubezpieczanie zdrowotne 
jeśli jest to konieczne. Jesteś 

zainteresowany oraz rozpozna-
jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2MbXEy7 w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod numer 
: 073-711-3-717.

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/.

Pracownik produkcji - 
składanie plastikowych pu-
dełek. Tilburg. Stała praca 
produkcyjna w Tilburgu czeka 
na Ciebie! Dla naszego dyna-
micznego i szybko rozwijającego 
się klienta, który produkuje sze-
roka gamę tworzyw sztucznych 
na rynek holenderski, jak i cały 
świat poszukujemy osób na pra-
cy na produkcji/obsługi maszyn. 
Na danym stanowisku będziesz 

odpowiedzialny za obsługę ma-
szyn, składanie plastikowych 
pudełek według odpowiedniego 
wzoru oraz kontrolę ich jakości. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy produkcyjnej, zaangażowa-
nie oraz umiejętność organizacji 
miejsca pracy, porozumiewanie 
się w języku obcym – angielskim 
bądź holenderskim, dostępność 
do pracy 3-zmianowej. OFERUJE-
MY: pracę na dłuższy okres cza-
su, 40 godzin tygodniowo, pracę 
w systemie 3-zmianowym ze 
stawką : 9,75 euro brutto na go-
dzinę, dodatki zmianowe. Jesteś 
zainteresowany oraz rozpozna-
jesz siebie w powyższym profilu? 
SKOPIUJ PODANY LINK DO URL: 
bit.ly/2OmKdsA w celu złożenia 
aplikacji, albo zadzwoń, aby uzy-
skać więcej informacji pod numer 
: 073-711-3-717.

Pracownik robót ziem-
nych. United People Polska Sp. 
z o.o wpisana do agencji zatrud-
nienia pod numerem 18581. 
Pracownik robót ziemnych w Ho-
landii. Dla naszego klienta w Ho-
landii poszukujemy pracowników 
robót ziemnych. Praca będzie po-

legała na kładzeniu rur PCV i ka-
bli w ziemi. Wymagane jest wcze-
śniejsze doświadczenie w pracy 
oraz podstawowa znajomość ję-
zyka angielskiego. Zarobki: 550 
EUR netto tygodniowo. Zapew-
nione darmowe zakwaterowanie 
i transport do pracy. Start moż-
liwy jeszcze w sierpniu. Praca 
przewidziana na dłuższy okres 
czasu, może być nawet na stałe. 
Zainteresowanych ogłoszeniem 
zachęcamy do przesłania CV na 
adres rekrutacja@utdpeople.
pl. Telefon kontaktowy: +48 61 
6781 005, +48 61 6781 003. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobo-
wych Dz. U. 2016 r. poz. 922.

Pracownik produkcji – JE-
LICIARNIA. PRACA W HOLANDII. 
Pośrednictwo Pracy Klaver Sp. z 
o. o. z siedzibą w Częstochowie 
z certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako: 

PRACOWNIK PRODUKCJI - MIĘ-
SO/ CZYSZCZENIE WNĘTRZNO-
ŚCI ZWIERZĘCYCH. Wymagania: 
doświadczenie nie jest wymaga-
ne, chęci i gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz, znajomość języka 
nie jest wymagana, wymagamy 
chęci i motywacji do pracy. Opis 
stanowiska: praca przy mięsie/ 
czyszczeniu wnętrzności zwierzę-
cych. Oferujemy: atrakcyjna staw-
ka godzinowa, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
do Holandii. Zainteresowała Cię 
oferta? Zadzwoń lub wyślij sms z 
adresem mailowym z dopiskiem 
„jeliciarnia” , a wyślemy Ci szcze-
góły oferty!  W razie pytań prosi-
my o kontakt: 510 356 189, 570 
901 913, 731 901 913, KLAVER 
Sp. z o.o., ul. Gminna 131, Czę-
stochowa, tel: +48 570 901 913. 
Przy wysyłaniu aplikacji prosimy 
o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednoli-
ty: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”.
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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 wy-
godę wybierz LancCar. Posiada-
my samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miej-
sca, dodatkowe ogrzewanie, 
klimatyzacja, dvd, wi-fi na tere-
nie Polski. Świadczymy usługi w 
zakresie przewozu osób z połu-
dniowej Polski przez środkowe 
Niemcy do Holandii i Belgii, 
przewozimy ludzi z adresu pod 
adres, organizujemy wyjazdy 
weekendowe do dowolnego 
miasta w Europie, możliwość 
wynajęcie samochodu z kierow-
cą lub bez. Jeśli masz jakieś py-
tania zadzwoń lub napisz. 

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 podróży, 
możliwy dowóz osób pod wska-
zany adres oraz ubezpieczenie 
na czas przejazdu. Każdy bus 
posiada klimatyzację, DVD oraz 
wygodne rozkładane fotele, któ-
re gwarantują komfort i wygodę 
każdemu pasażerowi.  6 kurs – 
50% taniej!!! W razie potrzeby 
wystawiamy faktury VAT. Wyjaz-
dy z Polski: Wtorek, Środa, Pią-
tek, Sobota. Powroty do Polski: 
Środa, Piątek, Sobota, Niedzie-
la. Grupy zorganizowane lub po-
wyżej 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 potrze-
by klienta. Ceny do negocja-
cji, dla stałych klientów duże 
rabaty. Lokalizacja Cuijk koło 
Nijmegen. Postaw na sprawdzo-
nych, zaoszczędzisz pieniądze 
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
Dzwoń każdego dnia o każdej 
porze +31687323783.

Transport – oferuję: Wol-
ne miejsca do POLSKI NAJTA-
NIEJ. Podkarpackie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Łódzkie, Ma-
łopolskie, 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, szyb-
kie mikrobusy busy oraz duże 
busy z DVD, ubezpieczenie pod-
czas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: 
IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANO-
WANEGO WYJAZDU, NUMER 
TELEFONU ORAZ DOKŁADNY 
Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, 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. Obsługuje-
my 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 Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 
atrakcyjne ceny, zniżki dla dzie-
ci do 15 lat, spokojną i komfor-
tową podróż. Nasza firma dys-
ponuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. 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: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 
PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (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 CZWART-
KI (wyjazd z PL), NIEDZIELE, 
PONIEDZIAŁKI ( powrót do PL) 
przejazdy od 50euro/ 210zł. 
SAMOCHODY: MERCEDES 
SPRINTER (duża przestrzeń ba-
gażowa + maksymalny komfort 
podróży), RENAULT MASTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
OPEL VIVARO (pojedyncze roz-
kładane fotele), FORD TRANSIT 
(przestronny i komfortowy). PO-
CZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓ-
ŻUJ KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: 
BUSY POLSKA - HOLANDIA 
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYB-
KO BEZPIECZNIE +48 601 
380 539. PRZEJAZDY BEZ 
PRZESIADEK. DO HOLANDII 
- PONIEDZIAŁEK I CZWAR-
TEK. DO POLSKI - WTOREK I 
PIĄTEK. CONNECT - LICENCJO-
NOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy prze-
wozy komfortowymi busami 
9 osobowymi na trasie Polska 
- Holandia. Niewątpliwą zaletą 
podróży jest stosunkowo krótki 
czas przejazdu, ODBIÓR i DO-
WÓZ pasażerów pod wskazany 
adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzyst-
ne rabaty! www.przewozycon-
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

Polska

OGŁOSZENIA DROBNE

MF proponuje zwolnienie 
z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT) 
stypendiów uzyskiwanych 
w ramach programu "Era-
smus+" - wynika z projektu 
rozporządzenia. To prze-
dłużenie obowiązujących 
przepisów na kolejne lata 
2019-23.

W uzasadnieniu do rozporzą-
dzenia Ministerstwo Finansów 
przypomina, że zgodnie z Ordyna-
cją podatkową "minister właściwy 
do spraw finansów publicznych 
może, w drodze rozporządzenia, 
w przypadkach uzasadnionych in-
teresem publicznym lub ważnym 
interesem podatników, zaniechać 
w całości lub w części poboru 
podatków, określając rodzaj po-
datku, okres, w którym następuje 
zaniechanie, i grupy podatników, 
których dotyczy zaniechanie".

Dodano, że w związku z prze-
widywaną kontynuacją programu 
"Erasmus+" resort nauki zwrócił 
się do ministra finansów o wyda-
nie rozporządzenia, przedłużają-
cego dotychczasowe zaniechanie 
poboru podatku dotyczące sty-
pendiów programu.

MF przypomina, że do rezy-
gnacji z opodatkowania docho-
dów, uzyskiwanych w ramach 
tego programu, zachęcali jego 
twórcy, w związku z czym takie 
państwa, jak Cypr, Litwa, Łotwa, 
Słowacja, Słowenia, Węgry, Fran-
cja czy Wielka Brytania zrezygno-
wały z opodatkowania stypendiów 
programu "Erasmus+".

Projekt, wzorem obecnie 
obowiązującego (do końca 2018 
roku) rozporządzenia z dnia 16 
grudnia 2016 r., zawiera zatem 
propozycję zaniechania poboru 

podatku dochodowego od osób 
fizycznych od dochodów z tytułu 
stypendiów otrzymywanych w 
ramach programu "Erasmus+" 
przez osoby fizyczne. Dotyczyłoby 
to zarówno osób wyjeżdżających 
z Polski, jak i przyjeżdżających 
do naszego kraju z krajów part-
nerskich programu (państw UE, 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i niektórych krajów kandy-
dujących do Unii).

Program "Erasmus+", jak 
przypomina w uzasadnieniu MF, 
oferuje wsparcie finansowe dla in-
stytucji i organizacji działających w 
obszarze edukacji i szkoleń, mło-
dzieży oraz sportu w Europie. W 

myśl programu, rok 2020 ma być 
ostatnim, w którym uruchomio-
ne zostaną konkursy wniosków, 
ale realizacja zaakceptowanych 
projektów może trwać do 2023 
r. "Program ma się przyczyniać 
do rozwijania umiejętności jego 
uczestników oraz zwiększania ich 
szans na zatrudnienie, a także 
modernizacji systemów edukacji, 
szkoleń i wspierania młodzieży" - 
czytamy. Jest kontynuacją progra-
mu "Erasmus", realizowanego od 
końca lat 80. 

(PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

MF: zwolnienie  
z PIT stypendiów  

w programie "Erasmus+" 
w latach 2019-23 

FOT. FREEIMAGES.COM / KAMIL DRATWA

FOT. FREEIMAGES.COM / MARCIN KRAWCZYK
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Witam,
Przeczytałam Państwa ar-

tykuł „Betrenungsgeld - nowy 
zasiłek…”. Ja mam pytanie nie 
dotyczące zasiłku opiekuńczego, 
ale czy mogą mi Państwo jakoś 
pomóc lub coś podpowiedzieć? 
Pracowałam w Niemczech od 
2014 roku. Zwolnili mnie, ponie-
waż byłam na zwolnieniu lekar-
skim (a raczej zmusili do podpi-
sania wypowiedzenia). Po tym 
incydencie starałam się o zasi-
łek dla bezrobotnych w Niem-
czech. Dostałam go dopiero po 
kilkumiesięcznej debacie z nimi 
o to, że mi się należy. W marcu 
(czyli za miesiąc) kończy mi się 
zasiłek i wysyłają mnie do job 
center. Czy z tej instytucji mogę 
otrzymać pomoc finansową? 
Jestem mężatką, staramy się o 
dziecko.

Z poważaniem

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Nie bardzo wiemy, o jaką 
pomoc finansową chciałaby się 
Pani starać i z jakiego tytułu. Po 
zakończonym okresie zasiłku dla 
bezrobotnych wysyłają Panią do 
job center - prawdopodobnie w 
celu znalezienia pracy i podjęcia 
zatrudnienia.

Witam,
Od 1 lutego przebywam 

oficjalnie na urlopie macie-
rzyńskim w Polsce. Byłam 

ubezpieczona przez biu-
ro. W grudniu moje biuro 

pracy wysłało do UVW pismo 
odnośnie urlopu macierzyń-
skiego. Pierwszy list z UVW 
przyszedł 3 stycznia z infor-
macją, że wniosek będzie 
rozpatrywany po 3 lutym i  
będzie to trwać 3-4tygodnie. 
Tak się zdarzyło, że dziecko 
urodziłam wcześniej, tj. 4 lu-
tego i w Polsce. Nie jestem i 
nie byłam nigdzie ubezpieczo-
na na ten czas w Polsce. W 
Holandii jestem ubezpieczo-
na przez biuro, ale mam to 
grupowe ubezpieczenie i pod-
stawowy pakiet. Biuro z chwi-
lą, gdy się dowiedziało, że 
urodziłam, chciało przerwać 
ubezpieczenie i prosiło, abym 
się w Polsce ubezpieczyła i 
im przesłała skan, skoro tam 
przebywam. Wiem, że aby 
otrzymać pieniądze z UVW, 
muszę być ubezpieczona w 
Holandii. Moje pytanie brzmi: 
1. Czy będąc w Polsce mogę 
wykupić sobie ubezpiecze-
nie z Holandii nie będąc tam 
zameldowana? I czy mogę to 
zrobić przez internet? Albo 
czy może to zrobić mój part-
ner? 2. Czy biuro może mnie 
nie ubezpieczać dalej na czas 
urlopu macierzyńskiego (naj-
prawdopodobniej nie chcą 
mnie dalej ubezpieczać i pła-
cić za mnie)? 3. Czy w czasie 
urlopu mogę zrezygnować ze 
współpracy z biurem i pod-
legać tylko pod UVW? I czy 
muszę się wtedy rejestrować 
w UVW jako niepracująca? 4. 
Czy będąc w Polsce mogę się 
zarejestrować w urzędzie pra-
cy w Polsce po tym gdybym 
zrezygnowała ze współpracy 
z holenderskim biurem i prze-
bywać na urlopie macierzyń-

skim? UVW nie ma zgłoszone, 
że poród odbyty został w Pol-
sce.

Z poważaniem

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Przede wszystkim to czy wnio-
skujemy o zasiłek macierzyński 
nie ma nic wspólnego z tym, czy 
jest Pani ubezpieczona zdrowot-
nie, czy też nie. Ubezpieczenie 
zdrowotne pozwala nam jedynie 
na leczenie w Holandii lub w każ-
dym kraju Unii Europejskiej. Aby 
móc wnioskować o zasiłek macie-
rzyński, to składki na to świadcze-
nie powinny być odprowadzane 
minimum 10 tygodni przed wnio-
skowaniem. To świadczenie przy-
sługiwać będzie Pani 16 tygodni. 
Po tym czasie można wnioskować 
o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli 
biuro Pani nie ubezpiecza, to po-
winna Pani sama wykupić holen-
derskie ubezpieczenie. 

Witam,
Jestem zameldowana z sy-

nem w Holandii. Chciałabym 
starać się o zasiłek rodzinny. Czy 
urząd w Holandii wysyła do Pol-
ski informację, że pobieram tam 
rodzinne?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli chciałaby Pani starać się 

o zasiłek rodzinny w Holandii, to 
jest Pani zobowiązana ujawnić in-
formacje o pobieranych świadcze-
niach z innych krajów. SVB tak czy 
inaczej będzie kontaktować się z 
polskim ROPS-em w celu spraw-
dzenia prawa do zasiłku w Polsce.

Witam,
Nie dostaliśmy z mężem 

zwrotu podatku za 2015 rok. 
Wszystko było odesłane do księ-
gowej i było ok, a teraz ona twier-
dzi, że urząd zagubił zaświadcze-
nie o dochodach z Polski i każe 
nam wyciąg z Polski przesłać 
jeszcze raz, co wiąże się drugi 
raz z kosztem. Na jaki email czy 
adres mogę wysłać to sama? Bo 
już drugie rozliczanie się za pa-
sem, a tu za 2015 rok nie ma.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Niestety nasza redakcja nie 
gromadzi adresów urzędowych 
do przesyłania korespondencji, 
jednak może Pani dowiedzieć się 
tego dzwoniąc bezpośrednio do 
Belastingdienst.

Witam,
Na Waszych łamach często 

znajduję pytania i odpowiedzi, 
które pomagają mi walczyć z 
nieuczciwością mojego biura. 
Jednak jest kilka spraw, o które 
nie mogę się doprosić w mojej 
agencji pracy. Dostałam umowę 
- Faza B wraz z oddelegowaniem 
do konkretnej firmy. Większość 
umowy była w dwóch egzempla-
rzach: w języku holenderskim 
i polskim, jednak samo odde-
legowanie tylko w języku ho-
lenderskim. Upomniałam się o 
tłumaczenie tej strony, po czym 
dostałam odpowiedź: „nie mamy 
tego tłumaczenia”. Wysłałam do 
biura część CAO z zaznaczonym 
artykułem i punktem, który za-
wiera wyraźnie zapis, że umowa 

wraz z jej integralnymi częściami 
musi być w Holandii w języku ho-
lenderskim oraz w języku ojczy-
stym pracownika. Po tygodniu, 
przy okazji zgłaszania choroby, 
zapytałam co z tłumaczeniem, 
a koordynatorka stwierdziła, że 
jej szefowa nadal upiera się, że 
nie mają tego tłumaczenia, ale 
ona sama wykaże dobrą wolę i 
zrobi dla mnie to tłumaczenie. 
Teraz moje pytanie: czy w tym 
przypadku biuro działa zgodnie 
z prawem? Czy powinnam gdzieś 
zgłosić ten fakt? Przecież pod-
pisując dokument powinnam 
wiedzieć, co podpisuję. Jeszcze 
druga sprawa. W pewien piątek 
zaczęłam źle się czuć w pracy 
(początek grypy), ale że był to 
piątek, to stwierdziłam, że prze-
męczę się, a w weekend jakoś 
dojdę do siebie. W poniedziałek 
pojechałam do pracy, jednak 
czułam się i wyglądałam na tyle 
źle, że kierownik bez zbędnych 
pytań zwolnił mnie do domu. 
Zaraz po przyjeździe do domu 
wysłałam maila do biura z infor-
macją, że jestem niezdolna do 
pracy i że mam umówioną wizytę 
u lekarza na następny dzień. W 
odpowiedzi dostałam maila, że 
chorobę zgłaszamy telefonicz-
nie, więc jeszcze tego samego 
dnia przed godziną 16:00 za-
dzwoniłam i jeszcze raz poin-
formowałam. Następnego dnia 
koordynatorka zadzwoniła do 
mnie z pytaniem, co powiedział 
lekarz. Odparłam, że niewiele 
zrozumiałam, co powiedział, ale 
mam leki i w piątek wizytę kon-
trolną. Wtedy dostałam zapro-
szenie do biura! Powiedziałam, 
że nie czuję się na tyle dobrze, 
żeby jechać do nich 90 kilome-
trów, ale stwierdziła, że muszą 
mnie widzieć drugiego dnia cho-
roby! Zapytałam czy ktoś z biura 
nie może przyjechać do mnie, 
a wtedy usłyszałam, że oni nie 
jeżdżą na kontrole, tylko wzywa-
ją do siebie i muszę się pojawić 
pod groźbą kary. Pytanie brzmi: 
czy mam obowiązek jechać do 
biura, czy też oni powinni przyje-
chać do mnie?  I kolejne pytanie: 
czy po takim wezwaniu mogę li-
czyć na zwrot kosztów dojazdu? 
Dojazd do nich w jedną stronę 
to ponad 90 kilometrów. Do-
dam, że to kontrola biura, a nie 
wezwanie do żadnego lekarza 
zakładowego. Z góry dziękuję za 
cierpliwość i poświęcony czas.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o umowę, to po-
winna Pani znać jej treść, jednak 
pracodawca nie ma obowiązku 
tłumaczenia umowy na język 
polski, bo podejmuje Pani pracę 
w Holandii. Jeśli chodzi o wizytę 
kontrolną, to pracodawca ma 
prawo wezwać Panią na kontrolę, 
jednak powinien wziąć pod uwagę 
Pani stan zdrowia. Co do kosztów 
podróży, to zależy od pracodawcy 
czy je zwróci czy też nie.

Dobry wieczór,
Natknęłam się na Waszą 

stronę i uznałam, że napiszę. 
Moja sytuacja wygląda następu-
jąco: przyjechałam do Holandii 
na 2 tygodnie, bo właśnie mam 
ferie. W tamtym tygodniu nor-
malnie pracowałam, a teraz od 
poniedziałku siedzę w domu 
cały czas i dostaję smsy o treści: 
„jutro wolne, pracy nie ma”, a w 
sobotę już wyjeżdżam. Umowę 
mam podpisaną na 2 tygodnie. 
Dzisiaj byłam w biurze dowie-
dzieć się, co i jak, i powiedzieli, 
że pracy nie ma dla mnie, więc 
zapytałam ich, jak zapłacę za 
mieszkanie i ubezpieczenie, to 
powiedzieli, że przyjdzie mi so-
laris na minusie i będę musiała 
wszystko zwrócić, dlatego piszę 
do Was z zapytaniem czy mogła-
bym starać się o to, aby wypłacili 
mi normalnie pieniądze za 40 
godzin (tak jak jest w umowie). 
Proszę o jak najszybszą odpo-
wiedź.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli ma Pani w umowie za-
pewnione 40 godzin, to praco-
dawca powinien zapewnić Pani te 
godziny. Niestety za krótko Pani 
pracuje w Holandii, aby móc sta-
rać się o dofinansowanie do go-
dzin z UWV.

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 wątpliwości
          Przychodzisz do mnie w treści wiersza
zaglądam oczy każdemu słowu
patrzę na wargi nocnej ciszy
czuję Twą obecność w duszy
jesteś pierwsza
          Przychodzisz do mnie
w pięknie Pieśni
melodie wabią
jak słowiki nocą
skowronki radość rozdają
wśród sioła
ty mnie echem symfonii wciąż wołasz
pszeniczne Łany
czas mrozu złocą
jesteś pierwsza
          Przychodzisz do mnie urokiem
wśród ciszy
snem dotykamy marzeń
w oazie istnienia
oczekujemy
że przyjdzie czas spełnienia
ja zobaczę
odczuje
usłyszę
ty zobaczysz
odczujesz
usłyszysz
być może na jawie
a może tylko w wierszu
kto będzie ostatni
kto pierwszy
          Przychodzisz do mnie echem we wspomnieniach
nasze myśli ciągle trwają na rozstajach
i wyglądają nadziei powrotu
jak jesienne ptaki
nieskore do odlotu
na drugi brzeg horyzontu
w oazie istnienia
zostają tutaj
jak pomnik żony Lota
w treści
lub poza treścią wiersza
kto będzie ostatni
kto pierwszy

Przychodzi student na eg-
zamin z historii transportu i 
ten zadaje mu na dzień dobry 
pytanko:

- Proszę podać ile wynosiła 
długość linii kolejowych w Polsce?

Student początkowo zdębiał, 
ale pyta:

- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obo-

jętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1493 - kilometrów: 0.

Gość zamówił schabosz-
czaka w restauracji.

Patrzy, a kelner niesie danie 
trzymając kotlet palcem.

- Panie kelner! Czemu trzyma 
pan mój kotlet palcem???

- Bo nie chcę, żeby znowu 
upadł mi na podłogę...

Facet wraca z pracy do 
domu.

Siada wygodnie w fotelu, bie-
rze pilota, włącza telewizor i krzy-
czy do żony:

- Kobieto, przynieś mi piwo, 
zanim się zacznie!

Żona przynosi mu piwo, ale za 
kilka minut znowu słyszy to samo:

- Szybko, przynieś mi piwo, za-
nim się zacznie!

Kobieta jest zła, ale przynosi 
mu flaszkę. Mija dziesięć minut i 
facet znowu:

- Kobieto, no rusz się i przy-
nieś mi piwo, zanim się zacznie!

Rozdrażniona małżonka:
- Czy to wszystko, co masz mi 

do powiedzenia? Przychodzisz z 
pracy, nie mówisz ani słowa, tylko 
siadasz przed telewizorem i pijesz 
piwo! Czy to się kiedyś skończy?! 
Jesteś skończonym draniem, pija-
kiem i leniem!

A mąż na to:
- No i się zaczęło!

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że 

szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej 

nocy okradziono nasz magazyn…

Premier odwiedza wzoro-
we gospodarstwo rolne.

Gdy znalazł się w chlewni, po-
śród stada dorodnych świń, towa-
rzyszący grupie oficjeli fotorepor-
terzy natychmiast strzelają fotki. 
Na to premier:

- Żeby mi tam nie było jakie-
goś głupiego podpisu pod zdję-
ciem! Typu „Premier i świnie” czy 
coś takiego.

- Ależ skąd panie Premierze! - 
odpowiadają reporterzy. Wszystko 
będzie cacy.

Nazajutrz ukazuje się gazeta 
ze zdjęciem premiera wśród świn, 
podpis:

„Premier (drugi od lewej)”.

Nauczyciel namawia dzie-
ci, by kupiły grupowe zdjęcie, 
które zrobił im na wycieczce 
szkolnej fotograf. 

- Pomyślcie tylko, jak miło bę-
dzie patrzeć na to zdjęcie za 30 lat 
i mówić: „To Jurek, został adwoka-
tem, a to Kasia, jest dziennikarką ...” 

Nagle gdzieś z ostatniej ławki 
odzywa się głos: 

- A to nauczyciel, już dawno 
nie żyje...

Na posterunek policji 
wbiega facet. 

- Aresztujcie mnie, rzuciłem w 
żonę młotkiem! 

- I co, zabił ją pan? 
- Spudłowałem, ale ona zaraz 

tu będzie!

Mąż budzi żonę w nocy 
- Kochanie, Kochanie obudź 

się - mam dla Ciebie pigułkę na 
ból głowy. 

- Ale misiu, mnie przecież nie 
boli głowa... 

- Haa! Mam Cię...

Małżonkowie wpadają 
na dworzec kolejowy, co sił 
biegną na peron, niestety, za 
późno.

Mąż odwraca się do żony i 
krzyczy: 

- Gdybyś się tak nie guzdrała, 
to byśmy zdążyli! 

- Gdybyś mnie tak nie poga-
niał, to byśmy krócej czekali na 
następny!

Mąż wraca nad ranem do 
domu. Żona pyta: 

- Gdzie byłeś? Całą noc czeka-
łam i nie zmrużyłam nawet oka. 

Mąż zmęczonym głosem od-
powiada: 

- A myślisz, że ja spałem?

Po długich namowach, 
prośbach i groźbach mąż 
wreszcie kupił swojej żonie 
piękne futro.

Ona gładzi je zachwycona i 
mówi: 

- Żal mi tylko tego biednego 
stworzenia, które dla mojej przy-
jemności zostało obdarte ze skó-
ry... 

- Dziękuję kochanie, że pomy-
ślałaś wreszcie o mnie... - wzdycha 
mąż.

Pewien gościu chciał 
przyszpanować przed 
dziewczyną, że zna angiel-
ski mimo, że znał ledwie kil-
ka liczebników, zwroty typu 
i love you, good morning i 
te powszechnie uważane 
za niekulturalne. Tak więc 
poszedł do dziewczyny do 
domu. Siedzą sobie. W koń-
cu on zbiera się na odwagę 
i mówi jej: 

- I Love You. 
na to panna (ponieważ był cał-

kiem całkiem ... ) 
- I Love You too 
A na to facet lekko zaskoczo-

ny odpowiada: 
- I Love You three.

- Po co hiphopowcy cho-
dzą do lasu?

- Poziomki.
- A po co chodzą na łąkę?
- Na wypas.

Synek prosi tatusia, który 
jest sierżantem w wojsku: 

- Tatusiu, zrób żeby słoniki 
jeszcze pobiegały. 

- Ależ synku, słoniki są bardzo 
zmęczone. 

- Ale ja cię proszę tatusiu. 
- Ale synku słoniki już ledwo 

żyją! 
- Ale ja cię na prawdę mocno 

proszę. Już ostatni raz. Niech sło-
niki znowu zaczną biegać. 

- No dobra ale ostatni raz. 
Kompania! Baczność! Maski 
włóż! Dodatkowe cztery okrąże-
nia!

Spotyka się dwóch kole-
gów: 

- Gdzie pracujesz? 
- W odlewni. 
- Co tam robisz? 
- Tajemnica wojskowa. 
- A ile ci płacą? 
- Dziesięć złotych od bomby, 

dwa od granatu.

Sierżant pyta rekruta: 
- Słyszałem, że lubicie muzy-

kę? A co najbardziej? 
- Melduję, że najbardziej lubię 

sygnały na posiłki!

Kapral do szeregowców: 
- Z prośbami walcie do mnie 

jak do własnego ojca! 
Na to ktoś z szeregu: 
- Tato, pożycz mi 200 zł i klu-

czyki do wozu!

Zbiórka w wojsku. 
- Czemu ten pluton tak krzywo 

stoi?! - piekli się kapral. 
- Bo ziemia jest okrągła - 

mówi jeden z żołnierzy. 
- Kto to powiedział?! 
- Kopernik. 
- Kopernik wystąp! 
- Przecież umarł. 
- Czemu nikt mi o tym nie 

zameldował?!

- Jak nazywa się w żargo-
nie wojskowym rzeka? 

- Przeszkoda terenowa o wil-
gotności 100%.

Komisja wojskowa. 
- Do jakiej formacji chcieliby-

ście wstąpić? 
- Do marynarki. 
- A pływać umiecie? 
- Co, okrętów nie macie?!
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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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