
W sobotę 25.08.2018 
roku w Walburgin-
gskerk w Zutphen 
odbyło się otwarcie 
wystawy poświęconej 
naszemu wybitnemu 
rodakowi Mikołajowi 
Kopernikowi, noszą-
cej nazwę: „Kopernik 
– ten, który obrócił”. 

Wystawę otworzyły chargé 
d’affaires Ambasady Rzeczpospo-
litej Polskiej w Hadze Katarzyna 
Banaszkiewicz i dr Milena Rataj-
czak z Instytutu Astrologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

Po oficjalnym otwarciu 
uczestnicy mieli niebywały za-
szczyt wysłuchać wykładu na 

temat życia i twórczości pol-
skiego astronoma oraz prze-
konać się, jak cenny wkład 
w dziedzinę nauki, jaką jest 
astronomia, zawdzięczamy Mi-
kołajowi Kopernikowi. Jego naj-
słynniejsze dzieło pod tytułem 
„O obrotach sfer niebieskich” 
przedstawiające szczegółowo 
heliocentryczną wizję wszech-
świata, było przełomowym od-
kryciem, które wywołało jedną 
z najważniejszych rewolucji 
naukowych od czasów staro-
żytnych. W późniejszym cza-
sie odkrycie to zyskało miano 
„przewrotu kopernikańskiego”. 
To właśnie Mikołaj Kopernik za-
początkował nową erę postrze-
gania i odkrywania wszech-
świata, w którym Ziemia, 
będąca dotychczas centrum 
wszechświata, stała się tylko 
jedną z wielu planet krążących 
wokół Słońca. O wszystkim tym 
słuchaczom opowiedziała pani 
Milena Ratajczak.
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Po wykładzie był czas na zwie-
dzanie ekspozycji przy symbolicz-
nej lampce wina i podziwianie 
otaczającego nas wszechświata 
przez teleskopy.

Cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w tak niezwykle cie-
kawej wystawie. Jesteśmy rów-
nież dumni, że w Holandii szerzo-
na jest wiedza na temat wielkich 
Polaków, do których bez wątpie-
nia zaliczamy Mikołaja Kopernika. 
Z pewnością takie wydarzenia 

pozytywnie wpływają na postrze-
ganie Polonii w Holandii i mamy 
nadzieję, że przed nami jeszcze 
wiele podobnych.

Ekspozycję można oglądać do 
dnia 31.10.2018 roku. Serdecz-
nie zapraszamy!

TEKST/FOT. M.H.

Nasza Holandia
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Pomocnik na budowie. 
United People Polska Sp. z o.o 
wpisana do agencji zatrudnie-
nia pod numerem 18581. Dla 
naszego klienta w Holandii po-
szukujemy pomocników do pra-
cy na budowie. Nie wymagamy 
wcześniejszego doświadczenia. 
Wymagana jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub holenderskie-
go. Mile widziane prawo jazdy. 
W przypadku grup wystarczy, że 
jedna osoba będzie znała język 
lub miała prawo jazdy. Zarobki: 
450-480 euro netto tygodnio-
wo. Darmowe zakwaterowanie 
zapewnione przez pracodawcę. 
Praca od zaraz. Zainteresowa-
nych ogłoszeniem zachęcamy 
do przesłania CV na adres rekru-
tacja@utdpeople.pl. Telefon kon-
taktowy: +48 61 6781 005. 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.

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.

Pakowanie papryki. Mid-
denmeer bez znajomości języka 
możliwa sezonowa praca przy 
pakowaniu papryki. Firma Tem-
poline z siedziba w Hoofddorp 
poszukuje dla swojego klienta w 
Middenmeer osob do pracy przy 
papryce. Praca od zaraz na okres 
min. 3 miesięcy. Stawka to 9,22 
euro brutto za godzinę. Wprowa-
dzamy także system bonusowy. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przeslanie CV na adres: pra-
ca@p-tempoline.nl z dopiskiem 
PAPRYKA.

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.

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/.

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.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. o. 
z siedzibą w Częstochowie z cer-
tyfikatem o numerze 18450 po-
szukuje osób do pracy jako PRA-
COWNIK PRODUKCJI:  praca w 
szklarni: pomidory, ogórki, papry-
ka. Wymagania: bez doświadcze-
nia, bez znajomości języka, goto-
wość do podjęcia pracy od zaraz. 
Oferujemy w każdej ofercie: 

atrakcyjną stawkę godzinową, 
zakwaterowanie i dojazd do 
pracy, ubezpieczenie, legalne 
zatrudnienie - możliwość dłu-
gotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
do Holandii, Zainteresowała 
Cię któraś z ofert? Zadzwoń 
lub wyślij SMS z adresem ma-
ilowym pod nr 731901913 
lub 570901913 - wyślemy do 
Ciebie szczegóły na maila.

Zbrojarz. United People 
Polska Sp. z o.o wpisana do 
agencji zatrudnienia pod nu-
merem 18581. Zbrojarz w Ho-
landii. Dla naszego klienta w 
Holandii poszukujemy zbroja-
rzy. Wymagane jest wcześniej-
sze doświadczenie w zawodzie 
oraz podstawowa znajomość 
języka angielskiego. Zarobki: 
600 EUR netto tygodniowo. 
Zapewnione darmowe zakwa-
terowanie i transport do pracy. 
Start możliwy jeszcze w sierp-
niu. Praca przewidziana na 
dłuższy okres czasu, może być 
nawet na stałe. Zainteresowa-

nych ogłoszeniem zachęcamy do 
przesłania CV na adres rekruta-
cja@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.

PRACA NA PREFABRY-
KACJI. Holenderska firma po-
szukuje cieśli do pracy na prefa-
brykacji w okolicy miejscowości 
EINDHOVEN. Doświadczenie na 
prefabrykacji jest plusem, ale 
nie jest wymogiem koniecznym. 
WYMAGANIA: komunikatywna 
znajomość języka obcego (an-
gielski/ niderlandzki/ niemiecki 
u min. 1 z 2 osób), gotowość do 
podjęcia długoterminowej współ-
pracy, praca zgodnie z przepisa-
mi BHP, umiejętność szybkiego 
uczenia się i chęć podnoszenia 
kwalifikacji, buty ochronne, auto 
mile widziane. OFERTA: legalne 
zatrudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
podlega negocjacji (zależna jest 
od umiejętności i doświadcze-
nia, ustalana jest bezpośrednio 
z pracodawcą), cotygodniowe 
wynagrodzenie, ubranie robocze 
oraz narzędzia zapewnia praco-
dawca, zakwaterowanie zorga-
nizowane i opłacone przez firmę 
(pokoje 1-osobowe), darmowe 
ubezpieczenie. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: biuro: 
+48 864711471, Paulina: +48 
573313366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać „PREFABRYKACJA - HO-
LANDIA”).

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako PRA-
COWNIK PRODUKCJI: sortownie 
warzyw i owoców. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości ję-
zyka, gotowość do podjęcia pracy 
od zaraz. Oferujemy w każdej ofer-
cie: atrakcyjną stawkę godzinową, 
zakwaterowanie i dojazd do pracy, 
ubezpieczenie, legalne zatrud-
nienie - możliwość długotrwałej 
współpracy, pomoc w zorganizo-
waniu transportu do Holandii, Za-
interesowała Cię któraś z ofert? 
Zadzwoń lub wyślij SMS z adresem 
mailowym pod nr 731901913 lub 
570901913 - wyślemy do Ciebie 
szczegóły na maila.

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników do 

pracy w Holandii. Jest to praca w 
trakcie, której masz szansę zdo-
być doświadczenie przy przygo-
towaniu i malowaniu samolotów. 
Wymagania: doświadczenie przy 
malowaniu lub przygotowaniu 
do malowania samochodów czy 
pojazdów użytkowych lub do-
świadczenie przy przygotowaniu 
lub malowaniu przemysłowym. 
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), 
stawkę godzinową dla LAKIERNI-
KA 10 euro NETTO. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem SAMO-
LOTY na adres: info@theperfect-
match.pl lub info@tpmwork.com 
Kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48618205550 (Certyfikat 
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. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: praca 
w chłodni pakowanie elemen-
tów drobiu. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w 
każdej ofercie: atrakcyjną staw-
kę godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
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długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

Monter ścianek działo-
wych. United People Polska Sp. 
z o.o wpisana do agencji zatrud-
nienia pod numerem 18581. 
Monter ścianek działowych w 
Holandii. Dla naszego klienta w 
Holandii poszukujemy monterów 
ścianek działowych z płyt gipso-
wych. Wymagane jest wcześniej-
sze doświadczenie w pracy oraz 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego. Zarobki: 550 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 003. 
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.

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.

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 
prosimy o przesłanie CV w języku 
angielskim lub niemieckim z do-
piskiem SPAWACZ TIG na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
kontakt pod numerem telefonu 
(+48) 618205550. 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/.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 

certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: bu-
kiety, stroiki. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w 
każdej ofercie: atrakcyjną staw-
kę godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

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.

PRODUKCJA NAKRĘTEK I 
OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH. 
Szukasz pracy na produkcji 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 pro-
dukcyjne w firmie zajmującej się 
produkcją nakrętek oraz różnego 
rodzaju opakowań plastikowych 
Są to prace proste nie wymaga-
jące żadnego doświadczenia. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-

kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy długo-
terminowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO), stawka 
10.21 euro brutto/h. CHARAKTER 
PRACY: praca od września 2018. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem NA-
KRĘTKI na adres: info@theperfect-
match.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 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/

MONTER REGIPSÓW. 
HOLANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych mon-
terów regipusów do pracy w re-
jonie Limburgia. Mile widziane 
grupy 2-osobowe. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stano-
wisku, własne narzędzia, dobra 
znajomość języka obcego (jedna 
osoba na parę, druga- min. po-
ziom podstawowy), auto (1 na 
parę), certyfikat VCA oraz numer 
SoFi mile widziane. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 13 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zapewnione i 
opłacone przez pracodawcę (po-
koje 1-osobowe), darmowe ubez-
pieczenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: Paulina: +48 

573313366 (w godzinach 9-15, 
później prosimy o SMSy), Paweł: 
+48 511790286 (w godzinach 
9-15, później prosimy o SMSy), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytule 
prosimy wpisać „MONTER REGIP-
SÓW - HOLANDIA”).

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.

Produkcja kanapek. Firma 
Tempoline z siedziba w Hoofd-
dorp poszukuje dla swojego klien-
ta w Badhoevedorp osób do pracy 
przy produkcji kanapek. Praca na 
okres min. 6 miesięcy. Stawka 
to 9,69 euro brutto za godzinę. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przeslanie CV na adres: pra-
ca@p-tempoline.nl z dopiskiem: 
KANAPKI.

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 znaj-
dzie coś dla siebie! Poszukujemy 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 
prace produkcyjne w zakładach 
zajmujących się produkcją ziół i 
przypraw - stawka 9.20 euro brut-
to/h. 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 
września 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com (Certyfikat nr 
2318). Kontakt telefoniczny pod 
numerem +48 61 820 55 50. 
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 do rozmowy z wybra-
nymi osobami. www.tpmwork.
com.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. o. 
z siedzibą w Częstochowie z cer-
tyfikatem o numerze 18450 po-
szukuje osób do pracy jako PRA-
COWNIK PRODUKCJI: pakowanie 
kapsułek z kawą. Wymagania: 
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Przedstawienie autorskie 
Wojtka Cecherza i Karoliny 
Sokołowskiej, wyselekcjo-
nowane do konkursu na fe-
stiwalu Amsterdam Fringe 
2018. W ramach festiwalu 
spektakl „6:10 to Eindho-
ven” będzie można zobaczyć 

czterokrotnie, tj. 8, 11, 12 i 
15 września w Polanenthe-
ater w Amsterdamie.

„6:10 do Eindhoven” to kame-
ralna sztuka teatralna, nieszablo-
nowo opowiadająca o życiu emi-
grantów z Europy Wschodniej. 

To sztuka bez tulipanów, dzie-
jąca się z dala od pól i szklarń, 

usytuowana w dużym mieście. 
Sztuka poddaje analizie to, co 
dzieje się w życiu człowieka w 
momencie kiedy raptem, z dnia 
na dzień ląduje w innym kraju, z 
dala od bliskich, z dala od znanych 
i oswojonych miejsc i nawyków. 

Miejsce i daty spektakli: 
POLANENTHEATER, Polanen-

straat 174, 1013 WC Amsterdam,

sobota 8 września 2018, 
godz. 21:30,

wtorek 11 września 2018, 
godz. 21:00,

środa 12 września 2018, 
godz. 18:30,

sobota 15 września 2018, 
godz. 21:00.

    
ŹRÓDŁO: PRZESŁANE PRZEZ 

AMBASADĘ RP W HADZE

Spektakl  
„6:10 to Eindhoven”

FOT. FREEIMAGES.COM / NIKARETEKU
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PRACA

bez doświadczenia, bez znajomo-
ści języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w każ-
dej ofercie: atrakcyjną stawkę 
godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

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, 
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 
pracowników dla naszego 
klienta m.in. na stanowisko: 
lakiernik proszkowy. W zależ-
ności od stanowiska jesteś od-
powiedzialny za przygotowanie 
powierzchni, elementów do la-
kierowania, nanoszenie powłok 
lakierniczych odpowiednią me-
todą, wstępna kontrola poma-
lowanych elementów. Wyma-
gania: doświadczenie na w/w 
stanowisku bądź chęć nauki, 
porozumiewanie się w języku 
angielskim bądź holenderskim. 
OFERUJEMY: pracę na długi 
okres czasu, 40 godzin w tygo-
dniu, jednozmianowy system 
pracy, stawkę : około 11,25 
euro brutto na godzinę począ-
tek dla osób z doświadczeniem. 
Jesteś zainteresowany oraz roz-
poznajesz siebie w powyższym 
profilu? SKOPIUJ PODANY 
LINK DO URL: bit.ly/2MfmflN 
w celu złożenia aplikacji, albo 
zadzwoń, aby uzyskać więcej 
informacji pod numer : 073-
711-3-717.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: sor-
townia róż. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomo-
ści języka, gotowość do podję-
cia pracy od zaraz. Oferujemy 
w każdej ofercie: atrakcyjną 
stawkę godzinową, zakwatero-
wanie i dojazd do pracy, ubez-
pieczenie, legalne zatrudnie-
nie - możliwość długotrwałej 
współpracy, pomoc w zorgani-
zowaniu transportu do Holan-
dii, Zainteresowała Cię któraś z 
ofert? Zadzwoń lub wyślij SMS 
z adresem mailowym pod nr 
731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły 
na maila.

Malarz. Praca w Holandii. 
Dla naszego klienta poszukuje-
my malarzy. Praca przy obiek-
tach użyteczności publicznej i 
budownictwa mieszkaniowego. 
Malowanie zewnętrzne i we-
wnętrzne. Czynności: przygoto-
wanie powierzchni do malowa-

nia, szpachlowanie, szlifowanie, 
czyszczenie, konserwowanie, 
impregnacja powierzchni, malo-
wanie. Wymagania: doświadcze-
nie w ww zawodzie, znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, auto do wlanej dyspozycji. 
Nasza oferta: atrakcyjne i cotygo-
dniowe wynagrodzenie, zakwa-
terowanie bezpłatne, ubezpie-
czenie zdrowotne, zatrudnienie 
na holenderskich warunkach. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt telefoniczny: Tel. 0031 

485 350 380 Joanna. Aplikacje 
proszę wysyłać na maila: joan-
na@worxx.nl.

Lakiernik natryskowy 
Boxtel. Masz doświadczenie 
bądź jesteś gotowy do nauki 
zawodu? Chciałbyś pracować w 
małej, rodzinnej firmie? Mamy 
coś dla Ciebie! Poszukuje-
my pracowników dla naszego 
klienta m.in. na stanowisko: 
lakiernik natryskowy. W zależ-

ności od stanowiska jesteś od-
powiedzialny za przygotowanie 
powierzchni, elementów do 
lakierowania, nanoszenie po-
włok lakierniczych odpowied-
nią metodą, wstępna kontrola 
pomalowanych elementów. 
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 sys-

tem pracy, stawkę : około 11,25 
euro brutto na godzinę początek 
dla osób z doświadczeniem. 
Jesteś zainteresowany oraz 
rozpoznajesz siebie w powyż-
szym profilu? SKOPIUJ PODANY 
LINK DO URL: bit.ly/2MfmflN 
w celu złożenia aplikacji, albo 
zadzwoń, aby uzyskać więcej in-
formacji pod numer : 073-711-
3-717.
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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. Wymaga-
ne jest wcześniejsze doświadcze-
nie w pracy przy klinkierze, nabyte 
w Belgii lub w Niemczech. Zarob-
ki: 600 EUR netto tygodniowo. Za-
pewnione darmowe zakwatero-
wanie i transport do pracy. Start 
możliwy 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. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: zbiory 
jabłek i gruszek. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w każ-
dej ofercie: atrakcyjną stawkę 
godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

Kierowca busa. Agencja 
Pracy TPM poszukuje kierowcy 
busa do pracy w Holandii. Jest to 
praca polegająca m.in. na rozwo-
żeniu pracowników z domów do 
zakładów pracy i z powrotem na 
miejsce zakwaterowania, do szpi-
tali (w razie potrzeby), urzędów, 
rozwożeniu kontraktów, pomocy 
przy przeprowadzkach pracowni-
ków, kontrolach domów. Wyma-
gania: doświadczenie w pracy 

kierowcy busa (najlepiej na te-
renie Holandii), komunikatywna 
znajomość j. angielskiego lub nie-
mieckiego. Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), zarobki: ca 250 euro 
netto/tydzień. CHARAKTER PRA-
CY: praca od zaraz. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem KIEROWCA BUSA 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com (Certy-
fikat 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 zawar-
cie w aplikacji zgody o następu-
jącej 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/.

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.

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 
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.

Pomocnik lakiernika. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
pomocników lakiernika do pracy 
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w Holandii. Jest to praca w trak-
cie, której masz szansę zdobyć 
doświadczenie przy przygoto-
waniu i malowaniu samolotów. 
Wymagania: doświadczenie przy 
malowaniu lub przygotowaniu 
do malowania samochodów czy 
pojazdów użytkowych lub do-
świadczenie przy przygotowaniu 
lub malowaniu przemysłowym. 
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), 
stawkę godzinową dla POMOCNI-
KA LAKIERNIKA 8.50 euro NET-
TO. CHARAKTER PRACY: praca 
na dłuższy okres. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem SAMOLOTY na 
adres: info@theperfectmatch.
pl lub info@tpmwork.com Kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48618205550 (Certyfikat nr 
2318). Prosimy o zawarcie w apli-
kacji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 Tar-
nowo Podgórne ulica 25 Stycznia 

27, na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: bu-
dowa szklarni. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w 
każdej ofercie: atrakcyjną staw-
kę godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

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 znaj-
dzie coś dla siebie! Poszukujemy 
osób chętnych do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą: 

prace polegające na pakowaniu 
oraz sortowaniu produktów na 
taśmie produkcyjnej w zakładach 
przemysłu spożywczego (między 
innymi pakowanie kiełbas, sza-
szłyków, sortowanie produktów, 
przekładanie gotowych produk-
tów do kartonów) - stawka 9.20-
10.22 euro brutto/h. 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). CHARAK-
TER PRACY: praca od września 
2018. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny pod nume-
rem +48 61 820 55 50. Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej 
aplikacji przez The Perfect Match 
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
górne ulica 25 Stycznia 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo do rozmowy z wybranymi 
osobami. www.tpmwork.com.

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-

Nasza Holandia
Reklama
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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.

MALARZ-PIASKARZ. VLIS-
SINGEN (NL). OD 27.08.2018. 
Holenderska firma poszukuje 
doświadczonych pracowników 
do piaskowania, a następnie 
malowania rur oraz konstrukcji 
stalowych. Miasto: Vlissingen. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA, komunikatywna znajomość 
języka obcego, własne auto, 
gotowość do podjęcia pracy od 
27.08.2018. OFERTA:  holen-
derska umowa o pracę, stawka 
od 12 EUR netto/godzina (pod-
lega negocjacji-sam zaproponuj 

stawkę podstawową), darmowe 
ubezpieczenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), 
wakacyjne/rezerwowe. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 
biuro: +48 864711471, Paulina: 
+48 573313366, Paweł: +48 
511790286.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: sor-
townia papryki. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w 
każdej ofercie: atrakcyjną staw-
kę godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

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.

Pracownik produkcji. Po-
średnictwo Pracy Klaver Sp. z o. 
o. z siedzibą w Częstochowie z 
certyfikatem o numerze 18450 
poszukuje osób do pracy jako 
PRACOWNIK PRODUKCJI: pielę-
gnacja kwiatów. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w każ-
dej ofercie: atrakcyjną stawkę 
godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.

Spawacz MIG-MAG. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
osób do pracy w Holandii. Jest 

to oferta pracy skierowana do 
spawaczy aluminium MIG-MAG. 
Wymagania: doświadczenie 
przy obróbce blach aluminio-
wych o grubości 1-10mm, 
doświadczenie w budowaniu 
jachtów, uprawnienia spawacza 
MIG-MAG, umiejętność czytania 
rysunków technicznych, znajo-
mość języka angielskiego lub 
niemieckiego w stopniu komu-
nikatywnym, 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 Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO), stawkę 16 euro brutto na 
godzinę. Charakter pracy: praca 
od sierpnia na dłuższy okres 
czasu. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem MIG-MAG na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB kontakt tele-
foniczny 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 Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica 25 
Stycznia 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekruta-
cji. Zastrzegamy sobie prawo 
rozmowy z wybranymi kandyda-
tami. www.tpmwork.com/.

Pracownik produkcji. 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 pieczarek. Wymagania: bez 
doświadczenia, bez znajomości 
języka, gotowość do podjęcia 
pracy od zaraz. Oferujemy w 
każdej ofercie: atrakcyjną staw-
kę godzinową, zakwaterowanie i 
dojazd do pracy, ubezpieczenie, 
legalne zatrudnienie - możliwość 
długotrwałej współpracy, pomoc 
w zorganizowaniu transportu do 
Holandii, Zainteresowała Cię któ-
raś z ofert? Zadzwoń lub wyślij 
SMS z adresem mailowym pod 
nr 731901913 lub 570901913 
- wyślemy do Ciebie szczegóły na 
maila.
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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 maksy-
malnie dla 4 osób komfortowym 
samochodem w miłej atmosfe-
rze. Prowadzę obsługę lotnisk 
Eindhoven, Weeze, Dortmud. 
Oferuje dojazdy do urzędów, le-
karzy, na dyskoteki-Luna, Shuf-
fle,Geldern i inne. Usługa także 
dotyczy zakupów (również w 
godzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych przepro-

wadzkach, oraz wszelkie inne 
według potrzeby klienta. Ceny do 
negocjacji, dla stałych klientów 
duże rabaty. Lokalizacja Cuijk 
koło Nijmegen. Postaw na spraw-
dzonych, zaoszczędzisz pieniądze 
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
Dzwoń każdego dnia o każdej po-
rze +31687323783.

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 
Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-

68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 
podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjonalni 
kierowcy. ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD 
NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZDU, 
NUMER TELEFONU ORAZ DOKŁAD-
NY Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, 
Podkarpackie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
684886783, www.vip-trans.pl.

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 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 samochodu 
z kierowcą lub bez. Jeśli masz ja-
kieś pytania zadzwoń lub napisz. 

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, spokoj-
ną i komfortową podróż. Nasza 
firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
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.

Nasza Holandia

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 nu-
mer : 073-711-3-717.

Pracownik robót ziem-
nych. United People Polska 
Sp. z o.o wpisana do agencji 
zatrudnienia pod numerem 
18581. Pracownik robót ziem-
nych w Holandii. Dla naszego 
klienta w Holandii poszukujemy 
pracowników robót ziemnych. 
Praca będzie polegała na kła-
dzeniu rur PCV i kabli w ziemi. 
Wymagane jest wcześniejsze 
doświadczenie w pracy oraz 

podstawowa znajomość języka 
angielskiego. Zarobki: 550 EUR 
netto tygodniowo. Zapewnio-
ne 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 
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 Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
2016 r. poz. 922.

OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

Reklama
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Witam,
Mam pytanie: czy jak jestem 

zameldowany w Niemczech, a od 
paru lat pracuję w  Holandii, to 
czy mogę się ubiegać o zasiłek 
z Holandii?

Z poważaniem

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

Odpowiedź:

O zasiłek dla bezrobotnych 
może Pan ubiegać się w Holandii, 
gdy tutaj Pan pracuje i mieszka 
(meldunek nie ma tutaj znacze-
nia).

Witam,
Mam kilka pytań. Opłaciłam 

podatek za samochód za kwar-
tał, lecz właścicielką byłam tylko 
jeden miesiąc, ponieważ sprze-
dałam auto. Czy dostanę zwrot 
pieniędzy za te dwa miesiące? I 
w jakiej ubezpieczalni mogę się 
ubezpieczyć, jeśli nie posiadam 
meldunku w Holandii?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli sprzedała Pani auto, to 
może Pani poprosić o zwrot po-
datku. Jeśli chodzi o ubezpiecze-
nie zdrowotne, to może się Pani 
ubezpieczyć w każdej firmie i nie 
ma znaczenia, że nie ma Pani 

meldunku. Aby wnioskować 
o ubezpieczenie zdrowotne w 

Holandii, wystarczy umowa o pra-
cę oraz adres do korespondencji 
w Holandii oraz w wielu firmach 
holenderski numer konta banko-
wego.

Witam,
Mam pytanie dotyczące 

dziecka urodzonego w Holan-
dii przez Polkę. Pracowała ona 
zatrudniona przez agencję bez 
meldunku. Urodziła dziecko, po-
szła na chorobowe i teraz ma-
cierzyńskie, które obecnie się 
kończy. Chodzi o to, że dalej jest 
z dzieckiem na domku z agencji 
(bez meldunku). Czy mogą ją 
wyrzucić? Czy jest jakieś prawo, 
które ją ochroni, czyli czy agen-
cja pośrednictwa pracy, w jakiej 
była, musi jej zapewnić mieszka-
nie z meldunkiem? Proszę o po-
moc w tej sprawie.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety agencja nie ma obo-
wiązku zapewniać samotnej mat-
ce dachu nad głową, jeśli nie była 
ona zameldowana.

Witam,
Mam pytanie odnośnie zasił-

ku dla bezrobotnych, a konkret-
nie wydania decyzji, ponieważ w 
dalszym ciągu nie otrzymałam 

żadnej decyzji. Pracę zakończy-
łam 31.12, a spotkanie w UWV 
miałam 13.01. Czytałam, że 
decyzja powinna być wydana 
maksymalnie do 4 tygodni. Księ-
gowy, który mnie reprezentuje, 
tłumaczy się, że jeszcze nie przy-
szła. Proszę o odpowiedź czego 
mam się spodziewać.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

W Pani przypadku trzeba 
wykonać telefon do UWV w celu 
weryfikacji sytuacji. Decyzja o 
przyznaniu zasiłku dla bezrobot-
nych powinna przyjść w czasie do 
4 tygodni od momentu wysłania 
wniosku.

Witam serdecznie,
Od 02.01 do 15.05 mam 

podpisany kontrakt, z którego (z 
tego co wiem) nie są odprowa-
dzane żadne składki zdrowotne. 
Dnia 16.02 uległem wypadkowi 
w pracy, zgłosiłem ten fakt prze-
łożonemu i zostałem przewiezio-
ny do lekarza, który przepisał 
mi tabletki przeciwbólowe i dał 
zastrzyk. Następnego dnia było 
to samo: zastrzyk. Za te wizyty 
musiałem zapłacić 136 euro. 
Postanowiłem zjechać do Polski 
i tu kontynuować leczenie. I co 
się okazało? Wyskoczył mi dysk. 
Moje pytanie: czy w tej sytuacji 
należy mi się chorobowe i co po-
winienem zrobić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli pracodawca odprowa-
dza składki pracownicze, to jak 
najbardziej może Pan starać się o 
chorobowe. Fakt ten zgłasza Pan 
do pracodawcy, ponieważ umowa 
o pracę nadal trwa. Pracodawca 
wypłaca chorobowe lub zgłasza 
fakt chorobowego do urzędu UWV, 
który weryfikuje sytuację i wypła-
ca należność. Jeśli będzie starał 
się Pan o zasiłek chorobowy z 
Holandii, to musi Pan również za-
wrzeć holenderskie ubezpieczenie 
zdrowotne.

Witam serdecznie!
Mam pytanie w sprawie 

uzyskania zaświadczenia o 
dochodzie w Holandii, czyli in-
komensvwerklaring za okres 
01-06.2016 roku. Staram się o 
mieszkanie socjalne. Zareago-
wałam na mieszkanie i jestem 
na pierwszym miejscu. I tu za-
czyna się problem, ponieważ 
chcą inkomensverklaring za 
okres jak napisałam wcześniej. 
8 marca mam obejrzeć to miesz-
kanie wraz z dokumentami. Na-
pisali, że bez tego zaświadczenia 
nie dostaniemy tego mieszka-
nia. Dzwoniłam dziś do Bela-
stingdienst celem zamówienia 
tego dokumentu. Powiedziano 
mi, że taki dokument można 
dostać dopiero od 1 kwietnia. 
Jeszcze mam trochę czasu do 8 
marca, ale jestem w kropce, co 
mam robić. Za 2015 rok mamy 
Anslag. W roku 2015 przekro-
czył nam dochód o 78 euro, aby 
dostać mieszkanie, wiec prze-
stałam reagować. Za rok 2016 
mamy trochę niższy dochód 
niż  39874 euro (39000 euro). 
Czynsz ma wynieść 722 euro. 
Czekamy już 5 lat. Zastanawiam 
się czy opłaca mi się załatwiać 
resztę dokumentów. Proszę mi 
coś poradzić. Już chyba ze 20 
razy byłam na oglądaniu miesz-
kania i nic - same przeszkody.

Pozdrawiam serdecznie

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

Odpowiedź:

Niestety formularz o docho-
dach z Belastingdienst jest do-
stępny od 1 kwietnia. Urzędnik 
będący w mieszkaniu powinien 
to zrozumieć. Prosimy zabrać ze 
sobą odcinki wypłat oraz jaarop-
graaf za rok 2016 i wytłumaczyć, 
jaka jest sytuacja. Może też Pan 
umówić się na spotkanie w Bela-
stingdienst i tam poprosić o wy-
drukowanie wstępnego dochodu 
oraz poinformować do czego jest 
Panu to potrzebne.

Witam,
Kontaktuję się z Państwem, 

ponieważ jestem w takiej sytu-
acji, iż zwolnili mojego męża, a 
zaraz po nim zwolnili mnie. Na 
drugi dzień zjechaliśmy do Polski 
i się okazało, że jestem w 8 ty-
godniu ciąży. Kontaktowałam się 
z biurem i mówiłam, że zwolnili 
mnie, kiedy byłam w ciąży (ow-
szem biuro o tym nie wiedziało, 
tak samo jak ja) i chciałabym się 
ubiegać o zasiłek chorobowy. U 
mojego księgowego kazali mi 
wziąć od ginekologa zaświadcze-
nie lekarskie o niezdolności do 
pracy. Ginekolog mi napisał „za-
grożenie poronieniem 026”, ale 
biuro księgowe się że mną kon-
taktowało i stwierdzili, że to jest 
za mało i potrzebna jest przyczy-
na poronienia (a ze względu na 
to, iż jest to tajemnica lekarska, 
to lekarz nie może udzielić takiej 
informacji). Moim pytaniem jest 
czy mogę ubiegać się o zasiłek 
chorobowy? Proszę o kontakt 
bądź odpowiedź w tej sprawie.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Może ubiegać się Pani o zasi-
łek, jednakże dokumentacja me-
dyczna musi być jasna dla UWV, 
dlatego samo napisanie, iż ciąża 
jest zagrożona nie zawsze wystar-
czy - trzeba również uzasadnić 
takie stwierdzenie, np. nie może 
Pani podnosić ciężkich rzeczy, za 
długo siedzieć czy stać, itp. Urzęd-
nicy również rozpatrują wniosek o 
zasiłek chorobowy, dlatego musi 
mieć Pani bardzo dobre dowody 
na to, iż nie może Pani podjąć 
pracy.

Witam,
Chciałbym się poradzić i do-

wiedzieć na temat mojej sprawy, 
a mianowicie chodzi o to, że je-
stem pracownikiem zatrudnio-
nym przez agencję pracy i obec-
nie mam umowę faza B. Moja 
stawka na godzinę w tym roku 
w styczniu wskoczyła na 10,03 
euro. Wcześniej miałem 9,93 
euro, a z dniem 20.02.2017 
roku zmienili mi stawkę na 9,71 
euro tłumacząc się tym, że był 
błąd systemu i system wrzucił 
mnie na stawkę operatora wózka 
widłowego, a ja jestem na stano-
wisku pracownika magazynu. 
Dodam, że na umowie nie mam 
podanej stawki, tylko gwarancję 
godzin, jaką daje mi agencja. 
Posiadam taki aneks do umowy, 
na którym mam stawkę godzi-
nową i zwrot kosztów dojazdów. 
Chciałbym wiedzieć czy agencja 
może tak zmniejszyć stawkę go-
dzinową?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety tak. Może faktycznie 
mieli błąd w systemie i był Pan 
na innym stanowisku pracy, niż 
powinien. Patrząc na Pana wcze-
śniejszą stawkę oraz tą, którą Pan 
dostał po zmniejszeniu, wydaje 
się, że wszystko jest w porządku.

Witam,
Jestem w Holandii od 5 ty-

godni. Biuro oszukało nas w 
związku z tym, że nas ściągnęli 
z Polski zapewniając nas, że pra-
ca będzie, a siedzimy na domku 
i tylko z nas pieniądze ściągają, 
a wcale nie pracujemy. Czy my 
możemy coś z tym zrobić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Trzeba jak najszybciej szukać 
na własną rękę nowej pracy z za-
kwaterowaniem.

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!

Wajdelota 96
Akacja
polifonia zapachu
entuzjazm kremowej bieli
od życiodajnych korzeni
z głębi stworzonej ziemi
po oklaski na czerwcowym niebie
ukazuje światu Stwórcę
w Strzelistej strukturze zieleni

obok stoi strzelisty krzyż
ginie hen w nieboskłonie
oto ołtarz wszechświata
na nim Chrystus sosnowy
„Król nie z tego świata”
tu na polskim rozstaju
w koronie cierniowej
słucha serc w polskiej pieśni
w rodzimym obyczaju
pieśń śpiewa Wajdelota
kwietną akacją otulony
pokutuje za winy świata
w obok miłosierdzia zapatrzony
zgoła samotny
w wiernej modlitwie pieśni
grzechy mu będą odpuszczone
przez pokutę
jeśli jemu i wszystkim bliźnim
Chrystus ukaże swe oblicze
boskie i ludzkie zarazem
pewne w łasce
chociaż w treści tajemnicze

Państwo w Europie na K? 
- Kowalscy.

Nowy manager zatrudnił 
się w dużej międzynarodowej 
firmie. 

Pierwszego dnia wykręcił we-
wnętrzny do swojej sekretarki i 
drze się: 

- Przynieś mi tej kawy szybko! 
Z drugiej strony odezwał się 

gniewny męski głos: 
- Wybrałeś zły numer! Wiesz z 

kim rozmawiasz?! 
- Nie! 
- Z Dyrektorem Naczelnym, ty 

idioto!! 
- A wiesz, z kim ty rozma-

wiasz?! 
- Nie! 
- No i dobrze!

Jak można stracić na wa-
dze? 

- Kupić wagę za stówę, a 
sprzedać za pięćdziesiąt.

Co mówi kanapka do pijaka? 
- Zaraz wrócę...

Przychodzi roztargniony 
profesor matematyki do skle-
pu foto-optyki. 

- Proszę film do aparatu. 
- 24 x 35? 
- 864!

Na wycieczkę rowerową 
wyruszyło dwóch wariatów. 
Jadą... jadą... Nagle jeden 

zatrzymuje się i spuszcza po-
wietrze z kół. 

- Co ty robisz? - pyta drugi. 
- A siodełko było za wysoko - 

odpowiada tamten. 
Na to ten drugi zamienia miej-

scami kierownicę z siodełkiem. 
Teraz ten co spuszczał powietrze, 
zdziwiony pyta się: 

- A co ty wyprawiasz? 
- Zawracam, z takim idiotą jak 

ty nie jadę dalej!

Co to jest „nic”? 
- Pół litra na dwóch.

Czym się różni słoń od pa-
rawanu? 

- Parawanem można zasłonić, 
a słoniem nie można zaparawa-
nić.

Po co słoń ma trąbę? 
- Żeby się tak gwałtownie nie 

zaczynał...

Facet jedzie samocho-
dem i słyszy w radiu komu-
nikat: 

- Uwaga! Jakiś wariat na dro-
dze 123 jedzie pod prąd! 

Słysząc to, kierowca rozgląda 
się i mówi do siebie: 

- Jaki jeden wariat? Są tu ich 
tysiące!

Co to jest bigos na winie? 
- Co się nawinie, to do bigosu!

Dwóch wariatów rozbraja 
bombę.. 

- A jak wybuchnie? - pyta się 
jeden.

- Nic nie szkodzi, mam dru-
gą...

Przychodzi pijaczek do 
sklepu: 

- Poproszę cztery wina. 
- Sprzedawczyni pakuje do 

siatki cztery butelki, facet zabiera 
i idzie do wyjścia, a ona krzyczy za 
nim: 

- Panie, a zapłacić, to kto! 
Facet odwraca się, ściąga 

spodnie, wypina tyłek i mówi: 
- Kto wypina, tego wina!

Co to jest góra i w jaki 
sposób? 

- Góra jest to ukształtowanie 
terenu w sposób wypukły.

Ile jaj można zjeść na 
czczo? 

- Jedno. Drugie już nie będzie 
na czczo.

Siedzi w oknie wariat i 
krzyczy do ludzi 

- Jestem wysłannikiem Boga! 
Jestem wysłannikiem Boga!

Na to drugi wariat 
- Nieprawda! Nie słuchajcie 

go! Ja nikogo nie wysyłałem!

Dlaczego orkiestra nie 
gra na moście? 

- Bo most to nie instrument!

A czy akumulator samo-
chodowy może zabić czło-
wieka? 

- Zależy z jakiej spadnie wyso-
kości.

Czym się różni ryba piła 
od człowieka? 

- Tym, że ryba piła, a człowiek 
pił, pije i pić będzie!

Jadą wariaci autobusem 
i zepsuł się autobus. Wariaci 
pouciekali tylko kierowca był 
normalny i poszedł zobaczyć 
co się zepsuło. Idzie jeden 
wariat i mówi: 

- A ja wiem, co się zepsuło. 
- A idź mi stąd - odpowiada 

kierowca. 
Przychodzi po raz drugi i 

mówi: 
- A ja wiem, co się zepsuło. 
- A idź mi stąd - odpowiada 

kierowca. 
Sytuacja powtarza się po raz 

trzeci, a wariat mówi to samo: 
- A ja wiem, co się zepsuło. 
Zdenerwowany kierowca pyta 

się: 
- No co? 
- Autobus.

Dlaczego słonie trąbią? 
- Bo nie potrafią grać na for-

tepianie!

Jaka jest różnica między 
koniem i koniakiem? 

- Taka sama jak między ru-
mem i rumakiem.

Jakie jest lekarstwo na 
miłość od pierwszego wej-
rzenia? 

- Spojrzeć drugi raz.

Teściowa przyjeżdża w 
odwiedziny do zięcia i córki. 
Drzwi otwiera zięć: 

- O, mamusia! A mamusia na 
długo? 

- Na tak długo synku, aż wam 
się znudzę. 

- To mamusia nawet nie wej-
dzie?

Jaka jest najwyższa for-
ma życia zwierzęcego? 

- Żyrafa.

Rozmawiają dwie teściowe: 
- Co robi pani zięć? 
- Zwykle robi co mu każę.

Ile żołnierz ma par butów 
i z czego? 

- Żołnierz ma dwie pary bu-
tów, z czego jedną w magazynie.

Na egzamin „wtacza się” 
wyraźnie pijany student:

- Ppanie ppprofesorze, czy 
przyjmie Pan pijanego?

- Proszę wyjść i wrócić trzeź-
wy!

- Aaale ja bardzo Pana pro-
szę...

- Bez dyskusji! Proszę wyjść!
- Ale Panie profesorze... To na-

prawdę ostatni raz...
- Nie. Wynocha stąd!
- Ale naprawdę, niech się Pan 

zgodzi...
- No dobrze ale żeby mi to było 

po raz ostatni...
Na to student otwiera drzwi i 

krzyczy:
- Chłopaki, Wnieście go!

Żona mówi do męża. 
- Kochanie, co kupimy matce 

na urodziny? 
- Wiem, że chciała coś na 

prąd. Może krzesło?

Mąż mówi do żony: 
- Nie twierdzę, kochanie, że 

twoja mama źle gotuje, ale za-
czynam rozumieć, dlaczego twoja 
rodzina modli się przed obiadem!

Co ma żołnierz w plecaku? 
- Żołnierz w plecaku ma nosić 

swoje rzeczy.

Czym się różni gołąb od 
zwłaszczy? 

- Gołąb siada na oknie, a 
zwłaszcza na parapecie.
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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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN



24 Reklama


