
Piłkarze Polskiego Klubu 
Sportowego FC Białe Orły 
Tilburg rozpoczęli nowy se-
zon 2018/19 - w niedzielę 
23.09.2018 roku zainaugu-
rowali go meczem ligowym 
na własnym terenie podej-
mując drużynę OVC’26.

Spotkanie, mimo złej, desz-
czowej pogody, przyciągnęło spo-
rą liczbę kibiców, którzy tego dnia 
obejrzeli aż 10 bramek.

Mecz planowo miał rozpocząć 
się o godzinie 13:00, ale drużyna 
gości zapomniała zabrać z wła-
snego klubu stroje, co opóźniło 
start meczu o pół godziny.

Gdy już wszystko było gotowe, 
główny sędzia tego spotkania T. 
Nielissen zagwizdał po raz pierw-
szy i tym samym rozpoczął zma-
gania obu ekip o ligowe punkty.

Od samego początku Białe 
Orły przejęły inicjatywę i wysokim 
presingiem atakowali gości na 

ich połowie. Po jednym z takich 
ataków drużyna gości popełniła 
pierwszy błąd, który zakończył się 
utratą bramki przez gol samobój-
czy w 7 minucie meczu.

Z każdą minutą posiadanie 
piłki zwiększało się na korzyść 
piłkarzy trenera Marcina Siero-
nia, co przełożyło się na kolejny 
błąd w obronie OVC’26, kiedy to 
jeden z obrońców nieprawidłowo 
zatrzymał jednego z zawodników 
FC Białe Orły, za co sędzia T. 
Nielissen podyktował rzut karny. 
Do jedenastki podszedł kapitan 
Piotr Kowalewski, który mocnym 
i precyzyjnym strzałem umieścił 
futbolówkę w siatce drużyny 
OVC’26.

Do końca pierwszej połowy 
gole zdobywali tylko zawodnicy 
Orłów. W 34 minucie po rzucie 
rożnym najwyżej wyskoczył Daniel 
Koncewicz kierując piłkę do bram-
ki i nie dając szans bramkarzowi. 
Kolejne trafienie dwie minuty 
później zaliczył Seweryn Zajdel, 
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uderzając piłkę z woleja zza pola 
karnego w samo okienko bramki. 
Ostatnią bramkę w pierwszej po-
łowie zdobył Maciej Kurdziel, któ-
ry otrzymał podanie w pole karne, 
tam minął trzech zawodników 
gości i uderzył w lewy górny róg 
bramki, zdobywając piątą bramkę 
dla zespołu FC Białe Orły.

Od początku drugiej połowy 
Trener wprowadził dwie zmiany, a 
na placu gry pojawili się Krystian 
Zagórski oraz Paweł Martynoga. 
Ta połowa meczu rozpoczęła się 
dla drużyny FC Białe Orły koncer-
towo - kolejny błąd aaa

Nasza Holandia
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Nasza Holandia

Blacharz samochodo-
wy. 15e, praca Rotterdam. 
Magdalena Arbeidsbemidde-
ling poszukuje blacharza lub 
lakiernika samochodowego 
z doświadczeniem. Własne 
zakwaterowanie, transport i 
język obcy wymagany. Zapew-
niamy prace na stale/40h ty-
godniowo lub więcej, stawka 
to 15e. Podczas trwania kon-
traktu odkładają się wszystkie 
możliwe rezerwy: wakacyjne, 
urlopowe itd. proszę pisać na: 
info@magdalenapraca.nl lub 
dzwonić pod nr: 06-43887292 
Kvk: 70754071.

Monter ścianek działo-
wych. Poszukujemy doświad-
czonych monterów ścianek 
działowych i podwieszanych 
sufitów, stawianie metalowych 
konstrukcji/szkieletów i pokry-
wanie ich prefabrykantami. 
Wymagania: doświadczenie na 
w/w stanowisku, dokładność 
oraz właściwa i terminowa 
realizacja zadań, dobra znajo-
mość : języka angielskiego lub 
j. niemieckiego, prawo jazdy i 

własny samochód, dostępność 
na długi okres czasu. Oferuje-
my: atrakcyjne wynagrodzenie, 
zakwaterowanie nieodpłatne, 
ubezpieczenie. Zainteresowa-
nych kandydatów prosimy o 
przeslanie swojego CV w języ-
ku polskim lub niemieckim na 
adres : joanna@worxx.nl. Kon-
takt telefoniczny 0031 485 
350 380 Joanna.

Spawacz TIG. Dla na-
szego klienta w Swifterbant 
poszukujemy doświadczonych 
TIG spawaczy. Oczekiwania: 
Uprawnienia do spawania 
141 TIG, Doświadczenie w 
spawaniu RVS, Znajomość ry-
sunku technicznego warunek 
konieczny, Znajomość języka 
angielskiego lun holenderskie-
go, Własne zakwaterowanie w 
Swifterbant lub okolicach. Ofe-
rujemy: Stawka godzinowa od 
13 do 15 euro uzależnione od 
doświadczenia i umiejętności. 
Zatrudnienie w oparciu o umo-
wę o prace, Możliwość rozwoju 

PRACA

aaa w obronie OVC’26 wy-
korzystał Maciej Kurdziel, który 
strzelił swojego drugiego gola w 
tym meczu.

Po tej bramce Białe Orły spu-
ściły trochę z tonu, co przełożyło 
się na dwa głupie błędy w po-
mocy. Zawodnicy Orłów stracili 
najpierw piłkę w środku boiska 
na korzyść gości, którzy wykorzy-
stują sytuację do zdobycia gola 
honorowego,  potem nastąpiła 
kolejna strata (tym razem w 
obronie) i zespół gości zdobył ko-
lejną bramkę.

Trener Marcin Sieroń wpro-
wadził kolejną zmianę w składzie, 
a na boisku pojawił się Bartosz 
Machowski, który już w pierwszej 
akcji wrzucił piłkę w pole karne 
OVC’26, co wykorzystał zawodnik 
Białych Orłów Kamil Mazurkie-
wicz, zdobywając gola głową i nie 
dając szans bramkarzowi gości.

Do końca meczu obie drużyny 
miały jeszcze kilka dogodnych sy-
tuacji do zdobycia bramki, ale ta 
sztuka udała się już tylko drużynie 
OVC’26 - po błędzie w obronie za-
wodnik gości podał na 18 metr do 

swojego kolegi z drużyny, który 
uderzeniem w samo okienko 
bramki, strzeżonej przez nasze-
go bramkarza Artura Koniecz-
nego, zdobył trzeciego gola dla 
swojego zespołu.

Podsumowując: zespół 
Marcina Sieronia zdobył cenne 
3 punkty i pokazał rywalom, że 
ten sezon będzie pełen sporto-
wych emocji i walki o mistrzo-
stwo III klasy. Jak podsumował 
Trener Marcin Sieroń: „Maszyna 
ruszyła!”.

W sezonie ubiegłym Orły 
otarły się o awans do klasy II, 
przegrywając ostateczne starcie 
w meczu barażowym.

Polski Klub Sportowy FC 
Białe Orły z Tilburga reprezen-
tują dwie drużyny seniorskie. 
Pierwsza drużyna rozgrywa swo-
je mecze na poziomie polskiej 
IV ligi, natomiast drugi zespół, 
prowadzony przez Trenera Seba-
stiana Szymala, rozgrywa swoje 
mecze na poziomie polskiej kla-
sy „A”.

FC BIAŁE ORŁY TILBURG

FOT. D.A BOCHMANN

CIĄG DALSZY NA STR. 4
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zawodowego, Ubezpieczenie 
zdrowotne. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesyłanie aplika-
cji z dopiskiem: Spawacz. Adres 
e-mail: zeewolde@vkve.nl.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne: przenoszenie wor-
ków i pojemników, załadunek i 
rozładunek w firmie zajmującej 
się produkcją przypraw oraz 
aromatów i proszków wykorzy-
stywanych w przemyśle spożyw-
czym (Deurne). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
września 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRACA FIZYCZNA 
na adres: info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Sprzątanie hotelu. AM-
STERDAM. Obowiązki: sprząta-
nie nowo wybudowanego hotelu 
w Amsterdamie, pierwsze 3 ty-
godnie sprzątanie po remoncie, 
następnie sprzątanie pokoi ho-
telowych, kuchni, holu. Wyma-
gania: mile widziana znajomość 
języka angielskiego, chęci do 
pracy fizycznej, prawo jazdy oraz 
własne zakwaterowanie będzie 
dodatkowym atutem. Oferuje-

my: BRAK STAWKI WIEKOWEJ! 
(10,62 euro brutto), Przejrzysta 
formę zatrudnienia,  Opiekę 
koordynatora, Możliwość pracy 
na dłuższy okres czasu. Osoby 
zainteresowana prosimy o prze-
słanie CV na adres zeewolde@
vkve.nl, w tytule: Hotel.

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 3 miesięcy. Stawka 
to 9,22 euro brutto za godzinę. 
Wprowadzamy także system 
bonusowy. Zainteresowane oso-
by prosimy o przeslanie CV na 
adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem PAPRYKA.

Pracownik produkcji. 
Praca na stanowisku jako pra-
cownik linii produkcyjnej przy 
pakowaniu produktów spożyw-
czych. Praca dla osób, które 
chcą zostać w Holandii na długi 
okres czasu. Liczba miejsce pra-
cy: 2 stanowisk pracy. Miejsce 
pracy: Holten. Stawka wyna-
grodzenia 11.35 euro brutto. 
Liczba godzin: 38-44 tygodnio-
wo. Możliwość nadgodzin: Nie, 
stale godziny pracy. Praca na 
zmiany: Tak. Dodatek zmiano-
wy: Tak. Praca na długi okres 
czasu, min 1 rok. Znajomość 
języka Angielskiego: Tak, min. 
B2. Zakwaterowanie: własne 
lub Abeos. Transport: własne 
lub Abeos. Ubezpieczenie: wła-
sne lub Holland Zorg. Początek 
Pracy: a.s.a.p. Wymagania: 
chęć do pracy na stale i długi 
okres czasu, znajomość języka 
angielskiego, prawo jazdy, mile 
widziane własne zakwaterowa-
nie, doświadczenie jako pra-
cownik produkcji, dokładność i 
sumienność w pracy, oferta dla 
pracowników z UE. Jesteś zain-
teresowany/a? Proszę o przes-
lanie CV w języku angielskim 
lub niderlandzkim na adres mi-

chal.banach@abeos.nl; w tytule 
wiadomości proszę wpisać VIV/
HOL.

MONTER KONTENERÓW. 
Rotterdam. Magdalena Arbe-
idsbemiddeling poszukuje mon-
tera do naprawy kontenerów 
morskich z doświadczeniem w 
spawaniu mig mag oraz cieciu 
palnikiem. Zapewniamy prace 
na stale, od 40 do 46 godzin 
tygodniowo. Stawka startowa 
to 14e. Własne zakwaterowa-
nie oraz transport do pracy 
wymagane. Nadgodziny płatne 
125 procent, soboty 150 pro-
cent. Praca na stale. Podczas 
trwania kontraktu odkładają 
się wszystkie możliwe rezerwy: 
wakacyjne, urlopowe itd. proszę 
pisać na: info@magdalenapra-
ca.nl lub dzwonić pod nr: 06-
43887292 Kvk: 70754071. 

SPAWACZ MAG. EINDHO-
VEN (HOLANDIA). Holenderska 
firma poszukuje doświadczo-
nych pracowników do spawa-
nia konstrukcji stalowych przy 
użyciu metody MAG. Start: 
24.09.2018. WYMAGANIA: min. 
3 lata doświadczenia na w/w 
stanowisku, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego/ 
niemieckiego/ niderlandzkiego, 
auto (1 na parę), mile widziane 
pisemne referencje. OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
stawka od 11,25 EUR netto/
godzina (podlega negocjacji), 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
min. 40 godzin pracy tygodnio-
wo, zakwaterowanie w pokoju 
1-osobowym zorganizowane i 
opłacone przez pracodawcę, 
darmowe ubezpieczenie. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864711471, 
Paulina: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com 
(w tytule prosimy wpisać “SPA-
WACZ - EINDHOVEN”).

Monter okien i drzwi z 
PVC/ aluminium. WYMAGA-

NIA: doświadczenie w montażu 
drzwi i okien z PVC (mile widzia-
ne zdobyte na terenie Holandii),  
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego, niemieckie-
go lub niderlandzkiego- własny 
środek transportu, podstawowe 
narzędzia, mile widziane VCA. 
OFERTA: zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie, min. 
40 godzin pracy tygodniowo, co-
tygodniowe wynagrodzenie, dar-
mowe zakwaterowanie w 1-oso-
bowym pokoju, ubezpieczenie 
zdrowotne. Aplikacje proszę wy-
słać na maila: joanna@worxx.nl, 
Tel. 0031 485 350 380 Joanna.

MONTER / TECHNIK KLI-
MATYZACJI. IRLANDIA, BEL-
GIA, HOLANDIA. Irlandzka fir-
ma poszukuje doświadczonych 
techników/monterów klimaty-
zacji do pracy na terenie Holan-
dii, Belgii i Irlandii. Oddelegowa-
nie do Belgii, Holandii możliwe 
po przepracowaniu 4 tygodni 
na terenie Irlandii (wymóg aby 
firma Irlandzka otrzymała ir-
landzkie potwierdzenie ubezpie-
czenia A1). Praca w Belgii lub 
Holandii w systemie rotacyjnym 
- 3 tygodnie pracy/5 dni wolne-
go. WYMAGANIA: min. 3 lata 
doświadczenia na w/w stano-
wisku (split, VRF, VRV, chillers), 
min. podstawowa znajomość 
języka angielskiego, umiejęt-
ność czytania rysunku technicz-
nego, prawo jazdy kat. B, mile 
widziane referencje. OFERTA: 
irlandzka umowa o pracę, staw-
ka podstawowa 18 EUR/godzi-
na, supervisor od 25 EUR (nad-
godziny, soboty, niedziele extra 
płatne), cotygodniowe wynagro-
dzenie, min. 50 godzin pracy 
tygodniowo, zakwaterowanie w 
1-osobowym pokoju (Irlandia 
- 75 EUR/tydzień, Holandia i 
Belgia - bezpłatnie), w przypad-
ku pracy na terenie Holandii lub 
Belgii - dieta 200 EUR/tydzień,  
auto firmowe + paliwo. Jeżeli je-
steś zainteresowany podjęciem 
tej pracy proszę o przesłanie 
CV w języku angielski na adres: 
cv@ch-24.com (w tytule maila 

wpisz: “monter klimatyzacji 
- Irlandia”), +48 864711471 
(biuro Craft Hunt 24), +48 
573 313 366 (Paulina), +48 
511 790 286 (Paweł). W ra-
zie problemów z połączenie 
proszę o wiadomość SMS - 
oddzwonimy.

Malarz. Praca w Holan-
dii. Dla naszego klienta po-
szukujemy malarzy. Praca 
przy obiektach użyteczności 
publicznej i budownictwa 
mieszkaniowego. Malowanie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Czynności: przygotowanie 
powierzchni do malowania, 
szpachlowanie, szlifowanie, 
czyszczenie, konserwowa-
nie, impregnacja powierzch-
ni, malowanie. Wymagania: 

doświadczenie w ww zawodzie, 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, auto do wla-
nej dyspozycji. Nasza oferta: 
atrakcyjne i cotygodniowe wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
bezpłatne, ubezpieczenie zdro-
wotne, zatrudnienie na holen-
derskich warunkach. Zaintere-
sowane osoby proszę o kontakt 
telefoniczny: Tel. 0031 485 350 
380 Joanna. CV proszę wysłać 
na: joanna@worxxx.nl.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH. HOLAN-
DIA. PILNE! Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
monterów izolacji do pracy na 
obiektach przemysłowych w 
miejscowościach: Bergen-op-zo-
om i Rotterdam. Główny wyko-
nawca: BRAND. WYMAGANIA: 
doświadczenie na w/w stanowi-
sku, certyfikat VCA (SCC nie jest 
honorowane), własne narzędzia, 
podstawowa znajomość języ-
ka obcego (w Bergen-op-zoom 
proste testy w języku obcym, 
w Rotterdamie testy w języku 
polskim), auto (1 na grupę). 
OFERTA:  holenderska umowa 
o pracę, stawka 13,50 EUR net-
to/godzina, cotygodniowe wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobo-
we), darmowe ubezpieczenie, 
wakacyjne /rezerwowe. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864711471, 
Paulina: +48 573313366 (lub 
SMS), Paweł: +48 511790286 
(lub SMS), e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
“MONTER IZOLACJI PRZEMY-
SŁOWYCH - BRAND”).

Inżynier CAD-GIS. Holen-
derska firma Syntax InfraMe-
diairs poszukuje pracowników 
na stanowisko: INŻYNIER CAD-
-GIS. Od kandydatów oczeku-
jemy: Wykształcenia wyższego 
(inżynierskie/magisterskie) o 
specjalności: budownictwo, geo-
dezja, inżynieria środowiska, 
elektrotechnika, inżynieria me-
chaniczna, informatyka; Biegłej 
znajomości programów CAD i/
lub GIS, najlepiej z alternaty-
wami Open Source z Autodesk, 
ESRI I FME; Bardzo dobrych 
umiejętności analitycznego my-
ślenia; Zaangażowania i chęci 
zdobywania doświadczenia; 
Umiejętności organizowania 
pracy; Umiejętności oraz łatwo-
ści nawiązywania kontaktów z 
klientem; Umiejętności współ-
pracy i koordynowania projek-
tami; Umiejętności zarówno sa-
modzielnej pracy, jak i w grupie; 
Umiejętności pracy pod presją 
czasu; Biegłej obsługi kompu-
tera oraz Pakietu MS Office; Do-
świadczenie zawodowe będzie 
dodatkowym atutem. Kandyda-
tom spełniającym nasze ocze-
kiwania oferujemy: Stabilne 
zatrudnienie zgodne z holender-

skim rynkiem pracy; Możliwość 
rozwoju zawodowego; Prace w 
ambitnym zespole, w którym 
początkujący i doświadczeni 
koledzy, młodsi i starsi, pra-
cują razem dzieląc sie swoim 
doświadczeniem; Elastyczność 
czasu pracy. Miejsce pracy: Har-
derwijk. Zainteresowane osoby 
prosimy o nadsyłanie swoich CV 
wraz z listem motywacyjnym na 
adres solliciteren@syntax-infra.
nl. W przypadku pytań dotyczą-
cych stanowiska oraz uzyska-
nia więcej informacji, proszę 
o kontakt e-mail: e.zieleniak@
syntax-infra.nl lub pod nr tel: 
+31618534396.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy pra-
ce fizyczne: sortowanie, klasyfi-
kowanie opon oraz układanie/
przenoszenie ich na palety i re-
gały w firmie zajmującej się re-
cyklingiem opon (Amsterdam). 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRACA 
FIZYCZNA na adres: info@tpm-
work.com (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 rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo roz-
mowy z wybranymi kandydata-
mi. www.tpmwork.com/.

Malarzy. FRIENDS DE-
TACHERING. Poszukujemy 
malarzy (ZZP).Lokalizacja Ber-
gschenhoek i Berkel en Roden-
rijs .Proponujemy bardzo dobra 
stawkę godzinowa i krótki ter-
min płatności. Wymagany jest 
język holenderski lub angielski 
w stopniu dobrym. Marcin 0614 
199 627, marcin@friendsdeta-
chering.com, www.friendsdeta-
chering.com.

Lakiernik. Agencja Pracy 
TPM poszukuje lakierników 
do pracy w Holandii. Jest to 
praca w trakcie, której masz 
szansę zdobyć doświadczenie 
przy przygotowaniu i malowa-
niu samolotów. Wymagania: 
doświadczenie przy malowaniu 
lub przygotowaniu do malowa-
nia samochodów czy pojazdów 

Nasza Holandia

PRACA

CIĄG DALSZY ZE STR. 2

Reklama

CIĄG DALSZY NA STR. 6



5Reklama



6 Nasza Holandia

PRACA

użytkowych lub doświadcze-
nie przy przygotowaniu lub 
malowaniu przemysłowym. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową dla LAKIERNIKA 
10 euro NETTO. CHARAKTER 
PRACY: praca na dłuższy okres. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
SAMOLOTY na adres: info@
tpmwork.com. Kontakt telefo-
niczny (w dni robocze w godzi-
nach urzędowania biura) pod 
numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych 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 kandy-
datami. www.tpmwork.com/.

Stolarz budowlany. OCZE-
KIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego, angielskiego lub 
holenderskiego, prawo jazdy 
kat. B i własny samochód mile 
widziane, gotowość do podję-
cia pracy za granicą. Oferuje-
my: atrakcyjne wynagrodzenie, 
bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Za-
interesowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Praca przy krojeniu i pa-
kowaniu warzyw. Dla naszego 
klienta w Zwaagdijk poszukuje-
my pracowników do pracy przy 
pakowaniu i krojeniu warzyw. 
Praca polega na pakowaniu 
woreczków z warzywami do spe-
cjalnych skrzynek lub ręcznym 
pakowaniu warzyw na tacki. 
Oczekujemy: Komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, Mile widzia-
ne doświadczenie na podobnym 

stanowisku, Brak przeciwwska-
zań do pracy w chłodnym oto-
czeniu, Brak przeciwwskazań do 
pracy w systemie zmianowym, 
Dyspozycyjność i zaangażowa-
nie. Oferujemy: Stawka 10,19 
euro brutto/h, Prace na długi 
okres czasu, Wynagrodzenie 
według cao. Osoby zaintereso-
wana prosimy o przesłanie CV 
na adres zeewolde@vkve.nl , w 
tytule: Praca przy krojeniu wa-
rzyw.

Hydraulik. Rotterdam, 25e 
również dla ZZP. Magdalena 
Arbeidsbemiddeling poszukuje 
doświadczonego hydraulika. 
Stawka to 25e. Podczas trwa-
nia kontraktu odkładają się 
wszystkie możliwe rezerwy: 
wakacyjne, urlopowe itd. proszę 
pisać na: info@magdalenapra-
ca.nl lub dzwonić pod nr: 06-
43887292 Kvk: 70754071.

MONTER PŁYT G/K. HO-
LANDIA. Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
monterów regipsów do pra-
cy w rejonie Limburgia. Mile 
widziane grupy 2-osobowe. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (również 
z systemowymi sufitami pod-

wieszanymi), własne narzę-
dzia, dobra znajomość języka 
obcego (jedna osoba na parę, 
druga- min. poziom podsta-
wowy), auto (1 na parę), cer-
tyfikat VCA oraz numer SoFi 
mile widziane. OFERTA: holen-
derska umowa o pracę, staw-
ka 12,50 EUR netto/godzina, 
cotygodniowe wynagrodzenie, 
zakwaterowanie zapewnione 
i opłacone przez pracodawcę 
(pokoje 1-osobowe), darmowe 
ubezpieczenie, wakacyjne/re-
zerwowe. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt: Paulina: 
+48 573313366 (w godzinach 
9-15, później prosimy o SMSy), 
e-mail: cv@ch-24.com (w tytu-
le prosimy wpisać “MONTER 
REGIPSÓW - HOLANDIA”).

Order picker. Praca na 
magazynie w centrum logi-
stycznym. Kandydat musi mieć 
doświadczenie w pracy przy 
zbieraniu zamówień, odporność 
na stres i szybkości działania w 
zakresie swoich obowiązków. 
Pracownik na podstawie pole-
ceń z zestawu słuchawkowego 
będzie zbierał produkty z maga-
zynu, kompletował zamówienie 
oraz przygotowywał zamówienie 
do dalszej dystrybucji. Liczba 
miejsce pracy: 4 stanowiska 

pracy. Stawka: 11.68 euro za 
godzinę. Miejsce pracy: Heere-
nveen. Liczba godzin: 38-50 
tygodniowo. Możliwość nadgo-
dzin: Tak. Dodatek zmianowy: 
Tak. Praca na okres: na 1 rok 
lub dłużej. Praca na zmiany: 
Tak. Znajomość języka Angiel-
skiego: Tak, poziom B1. Za-
kwaterowanie: Pracownika lub 
Abeos. Transport: Pracownika 
lub abeos. Początek Pracy: do 
ustalenia. Wymagania:  chęć 
do pracy na długi okres czasu, 
prawo jazdy i transport do pracy 
mile widziane, własne zakwate-
rowanie mile widziane, znajo-
mość języka angielskiego (poz. 
B1), oferta dla pracowników z 
UE. Aplikowanie na ofertę pra-
cy: Proszę o przeslanie CV na 
adres michal.banach@abeos.nl 
w tytule wiadomość proszę wpi-
sać LID/HER. CV proszę wysłać 
tylko w języku angielskim lub 
niderlandzkim.

Produkcja kanapek. Fir-
ma Tempoline z siedziba w 
Hoofddorp poszukuje dla swo-
jego klienta osób do pracy przy 
produkcji kanapek. Praca od 
zaraz na okres min. 6 miesięcy.  
Stawka to 9,69 euro brutto za 
godzinę. Zainteresowane oso-
by prosimy o przeslanie CV na 

adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem: KANAPKI.

Prace produkcyjne w 
zakładach przemysłu spo-
żywczego. Poszukujesz pracy 
na produkcji? Zapoznaj się z 
przedstawionymi poniżej ofer-
tami i aplikuj lub skontaktuj się 
z nami telefonicznie, jeżeli nie 
posiadasz CV. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-
okresowe. U nas każdy znajdzie 
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. PRACA MOŻ-
LIWA TAKŻE DLA PAR/GRUP! 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). CHARAKTER PRACY: 
praca od września 2018. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRODUK-
CJA na adres: info@tpmwork.
com LUB kontakt telefoniczny 
pod numerem +48 61 820 55 
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50 (Certyfikat nr 2318). Prosi-
my o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo do rozmowy 
z wybranymi osobami. www.
tpmwork.com.

Praca fizyczna. Praca w 
Almere od zaraz. Dla klienta w 
Almere poszukujemy pracow-
ników do pracy fizycznej. Praca 
polega na natryskowym myciu 
/ czyszczeniu szyb szklarni. WY-
MAGANIA: własne zakwatero-
wanie w Almere lub okolicach, 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go,  dobra kondycja fizyczna, 
brak lęku wysokości. OFERUJE-
MY: zatrudnienie na długi okres 
czasu, wynagrodzenie w wyso-
kości 11,00 brutto euro + 4,98 
procent ADV. Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV z 
dopiskiem ALMERE na adres 
zeewolde@vkve.nl.

Intercedent gezocht. 

Intercedent (M/V). Full-time. 
Voor ons enthousiaste Dailyflex 
team zoeken wij een interce-
dent. Direct solliciteren? Ben 
jij die enthousiaste, proactie-
ve teamspeler die ons team 
komt versterken? Vul dan het 
vacature reactieformulier in op 
onze website www.dailyflex.nl. 
Voor meer informatie over deze 
vacature, kunt je telefonisch 
contact opnemen met Richard 
Reinigert via telefoonnummer 
06-22419774.

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne w kilku zakła-
dach, wybierz odpowiedni dla 
siebie: przenoszenie, załadu-
nek i rozładunek elementów 
w firmie zajmującej się pro-
dukcją sufitów akustycznych 
(stawka 9.20 euro brutto/h). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legal-
ną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pra-
cy (zwanym CAO). CHARAKTER 
PRACY: praca od września 

2018. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA FIZYCZNA 
na adres: info@tpmwork.com 
LUB rejestrację poprzez for-
mularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt 
telefoniczny pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie 
w aplikacji zgody o następują-
cej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej apli-
kacji przez The Perfect Match 
Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Elektryków. FRIENDS DE-
TACHERING zatrudni elektryków 
(ZZP).Oferujemy prace na długi 
okres czasu, bardzo dobra staw-
kę oraz krótki termin płatności 
faktur. Wymagane jest holen-
derskie VCA oraz komunikatyw-
na znajomość języka holender-
skiego lub angielskiego. Marcin 
0614 199 627, marcin@friend-
sdetachering.com, www.friend-
sdetachering.com.

Orderpicker. Do jednego 
z centrum dystrybucji znajdują-
cego się w Zwaagdijk poszuku-
jemy pracowników Orderpicker. 
Do Twoich dziennych obowiąz-
ków będzie należało skanowa-
nie, pakowanie, przygotowy-
wanie zamówień do wysyłki/
transportu. Oferujemy: Stawka 
godzinowa brutto 11,11 euro+ 
dodatki zmianowe, Przejrzysta 
formę zatrudnienia, Możliwość 
zatrudnienia na długi okres cza-
su, Opiekę polskich koordynato-
rów. Wymagania: Mile widziane 
doświadczenie, Samodzielność 
w wykonywaniu powierzonych 
obowiązków, Brak przeciwwska-
zań do nadgodzin. Osoby zainte-
resowane prosimy o przeslanie 
CV z dopiskiem Orderpicker na 
adres: zeewolde@vkve.nl.

Pracownik produkcji. 
Opis pracy: Poszukujemy pra-
cownik do pracy na produkcji 
karmy dla zwierząt. Praca w 
firmie na dłuższy okres czasu z 
stałymi godzinami (praca zmia-
nowa). Liczba miejsce pracy: 
1 stanowiska pracy. Stawka: 
11.99 euro brutto. Miejsce pra-
cy: Hattem. Liczba godzin: 40 
tygodniowo. Możliwość nad-
godzin: Tak. Dodatek zmiano-
wy: Tak. Praca na okres: długi 

okres. Praca na zmiany: Tak 
(dwie zmiany). Znajomość języ-
ka Angielskiego: Tak. Zakwate-
rowanie: Pracownika w okolicy 
Hattem lub firmowe. Transport: 
Pracownika lub firmowe. Począ-
tek Pracy: nabór trwa. Wymaga-
nia:  chęć do pracy na produkcji, 
siła fizyczna, znajomość języka 
angielskiego (poz. B1), oferta 
dla pracowników z UE. Apliko-
wanie na ofertę pracy: Proszę o 
przeslanie CV na adres michal.
banach@abeos.nl, w tytule wia-
domość proszę wpisać SPF/
HAT.

Pomocnik lakiernika. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je pomocników lakiernika do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
w trakcie, której masz szan-
sę zdobyć doświadczenie przy 
przygotowaniu i malowaniu 
samolotów. Wymagania: do-
świadczenie przy malowaniu lub 
przygotowaniu do malowania 
samochodów czy pojazdów użyt-
kowych lub doświadczenie przy 
przygotowaniu lub malowaniu 
przemysłowym. 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 holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawkę 
godzinową dla POMOCNIKA 
LAKIERNIKA 8.50 euro NETTO. 
CHARAKTER PRACY: praca na 
dłuższy okres. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem SAMOLOTY na 
adres: info@tpmwork.com. Kon-
takt telefoniczny (w dni robocze 
w godzinach urzędowania biura) 
pod numerem +48618205550 
(Certyfikat nr 2318).  Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Monter gaśniczego 
podsufitowego systemu 
zraszania. Rotterdam, 25e 
również dla ZZP. Magdalena 
Arbeidsbemiddeling poszukuje 
doświadczonego montera pod-
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sufitowego systemu zraszania 
pożarowego. Stawka to 25e. 
Podczas trwania kontraktu od-
kładają się wszystkie możliwe 
rezerwy: wakacyjne, urlopo-
we itd. proszę pisać na: info@
magdalenapraca.nl lub dzwo-
nić pod nr: 06-43887292 Kvk: 
70754071.

Pracownik fizyczny. PRA-
CA OD ZARAZ! PRACOWNIK 
FIZYCZNY - HOLANDIA. Holen-
derska firma poszukuje pracow-
ników fizycznych do kopania 
rowów i układania krawężników 
w rejonie LIMBURGIA. WYMA-
GANIA: min. podstawowa znajo-
mość języka obcego (angielski/ 
niemiecki/ niderlandzki), dobra 
kondycja fizyczna, gotowość do 
podjęcia pracy “od zaraz”, mile 
widziane własne auto (nie jest 
to wymóg konieczny). OFERTA: 
legalne zatrudnienie w oparciu 
o holenderską umowę o pra-
cę, stawka 430 EUR netto/40 
godzin, cotygodniowe wynagro-
dzenie, zakwaterowanie zorga-
nizowane i opłacone przez pra-
codawcę (pokoje 1-osobowe), 
darmowe ubezpieczenie, wa-
kacyjne/ rezerwowe,  transport 
z miejsca zakwaterowania do 

pracy zapewniony przez praco-
dawcę. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: biuro: +48 
864711471, Paulina: +48 
573313366 (lub SMS), e-mail: 
cv@ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać “PRACOWNIK FIZYCZNY 
- NL”).

Operator wozka bocznego 
Reachtruck. Dla naszego klien-
ta poszukujemy kandydatów do 
pracy na stanowisko operator 
wózka bocznego reachtruck. 
Oczekujemy: Komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, Doświad-
czenie oraz certyfikat na wózki 
boczne, Praca w systemie zmia-
nowym. Oferujemy: Stawkę 
godzinowa 11,27 euro brutto, 
Opiekę koordynatorów, Możli-
wość stałej współpracy. Osoby 
zainteresowana prosimy o prze-
słanie CV na adres zeewolde@
vkve.nl, w tytule: Reachtruck.

Prace produkcyjne w 
zakładach przemysłu spo-
żywczego. Poszukujesz pracy 
na produkcji? Zapoznaj się z 
przedstawionymi poniżej ofer-
tami i aplikuj lub skontaktuj się 
z nami telefonicznie, jeżeli nie 
posiadasz CV. Oferujemy prace 
krótkoterminowe, jak i długo-

okresowe. U nas każdy znajdzie 
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 zakła-
dach przemysłu spożywczego 
(między innymi pakowanie 
kiełbas, szaszłyków, sortowanie 
produktów, przekładanie goto-
wych produktów do kartonów). 
PRACA MOŻLIWA TAKŻE DLA 
PAR/GRUP! Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). CHARAK-
TER PRACY: praca od września 
2018. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com LUB kon-
takt telefoniczny pod numerem 
+48 61 820 55 50 (Certyfikat 
nr 2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrze-

by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo do rozmowy z wybranymi 
osobami. www.tpmwork.com.

Hydraulików. FRIENDS DE-
TACHERING poszukuje hydrauli-
ków (ZZP) i na kontrakt .Praca 
na długi okres czasu. Wymaga-
ne jest VCA holenderskie oraz 
język holenderski lub angielski 
w stopniu komunikatywnym. 
Marcin 0614 199 627, marcin@
friendsdetachering.com, www.
friendsdetachering.com.

MONTER PŁYT G/K. HO-
LANDIA (LIMBURGIA). Ho-
lenderska firma poszukuje 
doświadczonych monterów re-
gipsów na projekt w okolicach 
miejscowości Geleen. Start: 
24.09.2018, Przewidywany 
koniec projektu: lato 2019. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (również 
z kasetonowymi sufitami pod-
wieszanymi), dobra znajomość 
języka angielskiego lub nie-
mieckiego (min. 1 osoba na 
parę), auto (1 na grupę), własne 
narzędzia, mile widziane VCA 
oraz numer SoFi/BSN (nie jest 
to wymóg konieczny). OFERTA: 
legalne zatrudnienie w opar-
ciu o holenderską umowę o 

pracę, stawka od 450 EUR 
netto/40 godzin, cotygodnio-
we wynagrodzenie, zakwate-
rowanie (pokoje 1-osobowe) 
zorganizowane i opłacone 
przez pracodawcę, darmowe 
ubezpieczenie, wakacyjne /
rezerwowe. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: biu-
ro: +48 864711471, Paulina: 
+48 573313366, e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy 
wpisać “MONTER REGIPSÓW 
- GELEEN”).

JUNIOR KONSULTANT. 
Holenderska firma Syntax 
InfraMediairs poszukuje pra-
cowników na stanowisko: 
JUNIOR KONSULTANT. Od 
kandydatów oczekujemy: 
Wykształcenia wyższego (in-
żynierskie/magisterskie) o 
specjalności: budownictwo, 
geodezja, inżynieria środo-
wiska, elektrotechnika, in-
żynieria mechaniczna, infor-
matyka; Biegłej znajomości 
programów CAD i/lub GIS, 
najlepiej z alternatywami 
Open Source z Autodesk, 
ESRI I FME; Bardzo dobrych 
umiejętności analitycznego 
myślenia; Zaangażowania i 
chęci zdobywania doświad-
czenia; Umiejętności organi-
zowania pracy; Umiejętności 
oraz łatwości nawiązywania 
kontaktów z klientem; Umie-
jętności współpracy i ko-
ordynowania projektami; 
Umiejętności zarówno samo-
dzielnej pracy, jak i w grupie; 
Umiejętności pracy pod pre-

sją czasu; Biegłej obsługi kom-
putera oraz Pakietu MS Offi-
ce; Doświadczenie zawodowe 
będzie dodatkowym atutem. 
Kandydatom spełniającym 
nasze oczekiwania oferujemy: 
Stabilne zatrudnienie zgodne 
z holenderskim rynkiem pra-
cy; Możliwość rozwoju zawo-
dowego; Prace w ambitnym 
zespole, w którym początku-
jący i doświadczeni koledzy, 
młodsi i starsi, pracują razem 
dzieląc sie swoim doświadcze-
niem; Elastyczność czasu pra-
cy. Miejsce pracy: Harderwijk. 
Zainteresowane osoby prosimy 
o nadsyłanie swoich CV wraz z 
listem motywacyjnym na adres 
solliciteren@syntax-infra.nl. W 
przypadku pytań dotyczących 
stanowiska oraz uzyskania 
więcej informacji, proszę o 
kontakt e-mail: e.zieleniak@
syntax-infra.nl lub pod nr tel: 
+31618534396.

MONTER IZOLACJI 
PRZEMYSŁOWYCH (BRAND). 
HOLANDIA. OD 13,50 EUR NET-
TO/H. Zagraniczna firma poszu-
kuje doświadczonych monterów 
izolacji przemysłowych na liczne 
projekty na terenie Holandii, 
m.in. CHEMELOT, CABOT, BP, 
SEAPORTS. Główny wykonaw-
ca: BRAND. Start: od zaraz. 
BRYGADY MILE WIDZIANE.
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku (blacha, 
wełna mineralna, armaflex, 
foamglass), certyfikat VCA (wy-
móg konieczny - SCC nie jest 
honorowane), własne narzędzia, 
min. podstawowa znajomość 
języka angielskiego/ niemiec-
kiego/ niderlandzkiego, własne 
auto mile widziane. OFERTA 
PODSTAWOWA:  legalne za-
trudnienie w oparciu o holen-
derską umowę o pracę, stawka 
od 13,50 EUR netto/godzina, 
40 godzina pracy tygodniowo + 
możliwość nadgodzin na niektó-
rych projektach, cotygodniowe 
wynagrodzenie, zakwaterowa-
nie (w 1-osobowym pokoju) 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę, darmowe ubezpie-
czenie, wakacyjne/rezerwowe, 
możliwość długoterminowej 
współpracy, pomoc polskich 
koordynatorów w dopełnieniu 
formalności. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt: biuro: 
+48 864 711 471, Paulina: +48 
573 313 366, e-mail: cv@ch-24.
com (w tytule prosimy wpisać 
“MONTER IZOLACJI - BRAND”).

Malarz przemysłowy. PIL-
NE! MALARZ PRZEMYSŁOWY 
OD ZARAZ! Holenderska firma 
poszukuje doświadczonych 
pracowników do piaskowania, 
a następnie malowania rur i 
konstrukcji stalowych do pracy 
na projekcie TATA STEEL w oko-
licach AMSTERDAMU. Mile wi-
dziane grupy 2-3-osobowe (auto 
na grupę i min. 1 osoba z komu-

nikatywnym językiem obcym). 
WYMAGANIA: doświadczenie 
na w/w stanowisku, certyfikat 
VCA (SCC nie jest akceptowa-
ne), min. podstawowa znajo-
mość języka obcego (angielski/ 
niemiecki/ niderlandzki), mile 
widziane własne auto. OFERTA: 
holenderska umowa o pracę, 
stawka 12,50-13,50 EUR net-
to/godzina, cotygodniowe wy-
nagrodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone przez 
pracodawcę (pokoje 1-osobo-
we), darmowe ubezpieczenie, 
wakacyjne/rezerwowe. Osoby 
zainteresowane prosimy o kon-
takt: biuro: +48 864711471, 
Paulina: +48 573313366 (lub 
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać “MALARZ 
PRZEMYSŁOWY - AMSTER-
DAM”).

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. Oferujemy 
prace fizyczne: załadunek, rozła-
dunek towarów w firmie zajmu-
jącej się produkcją i dystrybucją 
wód (Mierlo). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
CHARAKTER PRACY: praca od 
września 2018. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRACA FIZYCZNA 
na adres: info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mo-
jej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarno-
wo Podgórne ulica 25 Stycznia 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Monter fasad osłonowych. 
Dla naszego klienta poszuku-
jemy monterów ścian kurty-
nowych/osłonowych. Oczeki-
wania: 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: joan-
na@worxx.nl. Tel.0031 485 350 
380 Joanna.

Praca na produkcji. Opis 
pracy: Praca przy produkcji 

Nasza Holandia
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słodyczy, pianek i cukierków. 
Pracownik będzie miał zada-
nie przygotowanie mieszanki 
do produkcji, uzupełnienie 
mieszanki i barnikow. Nadzór 
i kontrola na produkcja. Liczba 
miejsce pracy: 1 stanowiska 
pracy. Stawka: 11.41 euro za 
godzinę. Miejsce pracy: Alme-
lo. Liczba godzin: 36-42 tygo-
dniowo. Możliwość nadgodzin: 
Tak. Dodatek zmianowy: Tak. 
Praca na okres: na 1 rok lub 
dłużej . Praca na zmiany: Tak 
(3 zmiany). Znajomość języka 
Angielskiego: Tak. Zakwatero-
wanie: Pracownika w okolicy 
Almelo. Transport: Pracowni-
ka. Początek Pracy: do ustale-
nia. Wymagania:  chęć do pra-
cy na długi okres czasu, własny 
transport do pracy, znajomość 
języka angielskiego (poz. B2), 
doświadczenie w pracy na 
produkcji min. 6 m-cy, oferta 
dla pracowników z UE. Apliko-
wanie na ofertę pracy: Proszę 
o przeslanie CV na adres mi-
chal.banach@abeos.nl, w tytu-
le wiadomość proszę wpisać 
IND/Almelo. CV proszę wysłać 
tylko w języku angielskim lub 
niderlandzkim.

Monter piecyków CV. Rot-
terdam, 25e również dla ZZP. 
Magdalena Arbeidsbemidde-
ling poszukuje doświadczonego 
montera piecyków CV. Stawka 
to 25e. Podczas trwania kon-
traktu odkładają się wszystkie 
możliwe rezerwy: wakacyjne, 
urlopowe itd. proszę pisać na: 
info@magdalenapraca.nl lub 
dzwonić pod nr: 06-43887292 
Kvk: 70754071.

KIEROWCA SAMOCHO-
DU CIĘŻAROWEGO C+E (kod 
95). Agencja Pracy TPM poszu-
kuje kierowców samochodów 
ciężarowych do pracy w Holan-
dii. Jest to praca polegająca na 
transporcie towarów na terenie 
Holandii w okolicach miejsco-
wości Geldrop. Praca na dłuższy 
okres. Wymagania: prawo jaz-
dy C+E, doświadczenie na w.w. 
stanowisku pracy, posiadanie 
świadectwa potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe - kod 
95, znajomość języka angiel-
skiego LUB niemieckiego w 
stopniu min. Komunikatywnym. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego koor-
dynatora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, dojazd do pracy i z 
pracy na zakwaterowanie, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), wypłatę 
tygodniową wysokości ca 600 
euro netto. Charakter pracy: 
praca od września 2018. Oso-
by zainteresowane prosimy o 

przesłanie CV z dopiskiem KIE-
ROWCA SAMOCHODU CIĘŻARO-
WEGO na adres: info@tpmwork.
com. Kontakt telefoniczny (w 
dni robocze w godzinach urzę-
dowania biura) pod numerem 
+48618205550 (Certyfikat nr 
2318). Prosimy o zawarcie w 
aplikacji zgody o następującej 
treści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica 25 Stycznia 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy so-
bie prawo rozmowy z wybra-
nymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Orderpicker. Dla nasze-
go klienta w Almere poszuku-
jemy orderpicers. Oferujemy: 
Stawka godzinowa brutto: 
10.75 euro, Przejrzysta for-
mę zatrudnienia, Możliwość 
pracy na dłuższy okres, 
Prace na jedna zmian i bez 
norm. Wymagania: Własne 
zakwaterowanie w Almere 
lub okolicach, Znajomość 
języka angielskiego lub ho-
lenderskiego, Doświadczenie 
na podobnym stanowisku 
będzie dodatkowym atutem, 
Samodzielność w wykonywa-
niu powierzonych obowiąz-
ków. Osoby zainteresowana 
prosimy o przesłanie CV na 
adres zeewolde@vkve.nl , w 
tytule: Almere.

MALARZ-PIASKARZ. 
AMSTERDAM. Holender-
ska firma poszukuje do-
świadczonych pracowników 
do piaskowania, a następ-
nie malowania rur i kon-
strukcji stalowych do pracy 
na projekcie TATA STEEL w 
okolicach AMSTERDAMU. 
Start: 10.09.2018. Mile wi-
dziane grupy 2-3-osobowe 
(auto na grupę i min. 1 oso-
ba z komunikatywnym ję-
zykiem obcym). WYMAGA-
NIA: doświadczenie na w/w 
stanowisku, certyfikat VCA 
(SCC nie jest akceptowane), 
min. podstawowa znajo-
mość języka obcego (angiel-
ski/ niemiecki/ niderlandz-
ki), mile widziane własne 
auto. OFERTA: holenderska 
umowa o pracę, stawka 
12,50-13,50 EUR netto/go-
dzina, cotygodniowe wyna-
grodzenie, zakwaterowanie 
zorganizowane i opłacone 
przez pracodawcę (pokoje 
1-osobowe), darmowe ubez-
pieczenie, wakacyjne/rezer-
wowe. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt: biuro: 
+48 864711471, Paulina: 
+48 573313366 (lub SMS), 
e-mail: cv@ch-24.com (w 
tytule prosimy wpisać “MA-

LARZ PRZEMYSŁOWY - AM-
STERDAM”).

Prace fizyczne. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. Oferu-
jemy prace fizyczne: załadu-
nek, rozładunek, pakowanie, 
sortowanie towarów w firmie 
zajmującej się produkcją pa-
let (Deurne). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 

opiekę polskiego koordyna-
tora, cotygodniowe wypłaty 
na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pra-
cę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). CHARAKTER 
PRACY: praca od września 
2018. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRACA FIZYCZNA 
na adres: info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie da-
nych 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 kandy-
datami. www.tpmwork.com/.

Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 

komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego, angielskiego lub 
holenderskiego, prawo jazdy 
kat. B i własny samochód mile 
widziane, gotowość do podję-
cia pracy za granicą. Oferuje-
my: atrakcyjne wynagrodzenie, 
bezpłatne zakwaterowanie, 
holenderska umowa o prace, 
ubezpieczenie zdrowotne. Za-
interesowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Nasza Holandia
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Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie 
potrzeby wystawiamy faktury 
VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-
dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@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 mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: 
Transport z Holandii do Polski? 
Dzwoń: 660-322-166. Busy z 
2017 roku zapewnią Ci bez-
pieczny i szybki przejazd. Wyjeż-
dżasz do Holandii? Masz pilny 
wyjazd do Belgii? Musisz być za-
raz w Niemczech albo we Fran-
cji? Zapisz ten numer i dzwoń 
teraz. Z Polski: 660-322-166, z 
zagranicy: 0048-660-322-166. 
Albo wyślij SMS – oddzwonimy. 

Nasze samochody wożą tanio, 
komfortowo i na miejsce. Re-
nault Trafic z roku 2017, naj-
mocniejszy silnik, nowe opony 
Michelin, dwustrefowa klimaty-
zacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokiet-
nik przy każdym siedzeniu, sie-
dziska dla dzieci. Na miejsce 
wozi doświadczony i ugodowy 
kierowca. Nasza trasa i terminy: 
Holandia – Polska: w piątek i po-
niedziałek około godziny 18.00. 
Polska – Holandia: we czwartek 
i niedzielę około godziny 6.00. 
Trasa do Holandii trwa około 12 
godzin. Zaczynamy w Toruniu, 
a odbierzemy Cię z dowolnego 
miejsca w północno-zachod-
niej Polsce. Rewelacyjna cena: 
60 Euro! Czemu warto jechać z 
nami do Holandii? 1. Jedziemy z 
miejsca, które wskażesz, prosto 
do celu. 2. Masz wiele własnego 
miejsca w 9-osobowym busie o 
najwyższym standardzie. 3. Je-
dziesz bezpiecznie, bo doświad-
czony kierowca do Renault Trafi-
ca z 2017 roku założył najlepsze 
opony, Michelin. 4. Zawieziemy 
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwa-
rantujemy ładowarki do komó-
rek, dwustrefową klimatyzację, 
przyciemniane szyby i podłokiet-
niki osobne dla każdego. 6. Jeśli 
jedziesz w grupie i zapytasz o 
rabat, to na pewno dostaniesz. 

7. Wystawiamy paragon lub FV 
– jedziesz legalnie, a po rozlicze-
niu podatku możesz oszczędzić 
23 procent! Więcej na www.Szo-
fer.biz.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 
opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie „door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-

ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Usługi – inne: Konsultacje 
z psychologiem przez Skype. 
Konsultacje z psychologiem 
przez Skype! Wychodząc naprze-
ciw potrzebom naszych Klien-
tów, a szczególnie tych osób, 
które ze względu np. na odle-
głość miejsca zamieszkania nie 
mogą przyjeżdżać do siedziby 
Centrum Rozwoju Osobistego w 
Białymstoku, uruchomiamy kon-
sultacje psychologa przez Sky-
pe. Umożliwiają one uzyskanie 
wsparcia w sytuacjach trudnych, 
konfliktowych, kryzysowych w 
momencie, w którym pomoc 
jest najbardziej potrzebna, gdy 
emocje są silne, a sytuacje i 

okoliczności zdarzeń czasem 
tak skomplikowane, że trudno 
samodzielnie szukać rozwią-
zań. Konsultacje przez Skype 
odbywać się będą na takich sa-
mych zasadach co praca bez-
pośrednia w Centrum Rozwoju 
Ososbistego – obowiązywać 
będą dobrowolność i dyskrecja. 
Pomoc psychologiczna on-line w 
tym konsultacje i psychoterapia 
przez przez Skypea jest dobrym 
sposobem uzyskania pomocy, 
przy jednoczesnej gwarancji 
zachowania poufności. Oferta 
skierowana jest szczególnie 
do Polaków mieszkających za 
granicą i nie mających bezpo-
średniego dostępu do polskoję-
zycznego psychologa, do osób 
mieszkających z dala od ośrod-
ków profesjonalnej pomocy 
psychologicznej lub osób, które 
nie mają możliwości pozosta-
wienia dzieci pod czyjąś opieką. 
Płatność odbywa się przelewem 
na konto, w formie przedpła-
ty. Koszt jednej sesji 100 PLN. 
www.CentrumRozwojuOsobiste-
go.com.pl.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, * 

Nasza Holandia
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ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Duże wygodne busy i 
szybkie mikrobusy. Podkarpac-
kie, Małopolska, Śląsk, Świę-
tokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, 
Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielko-
polskie, Lubelskie. BEZPIECZ-
NIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.
NL: +31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, 
kubełkowe fotele, * ubezpie-
czenie na całej trasie* Wi-Fi, 
DvD, dwustrefowa klimatyzacja. 
Rezerwacje przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godz: 
9:00-20:00, rezerwacja sms 
całą dobę.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK 
I CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-
REK I PIĄTEK. CONNECT - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 

DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.
pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klima-
tyzacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-
ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie 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 Euro-
pie, możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

Nauka: Kurs j.holenderskie-
go. STICHTING NOSTRI MUNDI 

(Fundacja Nasz Świat) w Wad-
dinxveen już od lat organizuje 
kursy języka niderlandzkiego 
na poziomach od A0 do B2. 
Zajęcia odbywają się w sobotę 
wieczorem i przez całą niedzie-
lę, w małych 6 - 10 osobowych 
grupach. Nie jestes pewny na 
jakim poziomie jest Twój nider-
landzki? Nasz specjalny test 
pomoże Tobie (i nam) to ustalic. 
Aby na kursie osiągnąć poziom 
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, 
każdy po 16 godzin zegarowych. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Aby na kursie osią-
gnąć poziom A2, trzeba zaliczyć 
2 dalsze moduły, po 16 godzin 
zegarowych każdy. Spotykamy 
się raz w tygodniu na 2 godzi-
ny. Moduły A1 i A2 kończą się 
egzaminem i rozdaniem certy-
fikatów tym kursantom, którzy 
egzamin zdali. W przypadku kur-
sów na poziomie B1 i B2, oprócz 
egzaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nie-
zależnie od poziomu. Warto za-
pytać pracodawcę, czy zechciał-
by zainwestować w Twój kurs. 
Lekcje prowadzi nauczycielka z 
wykształceniem wyższym lingwi-
stycznym i mieszkająca w Ho-
landii już 40 lat. Faktury wyda-
wane są na ostatnich zajęciach 

danego modułu. Kawa, herbata, 
ciasteczka i parking – GRATISO-
WE. Jesteś zainteresowany na-
uką w naszej szkole? Zadzwoń 
lub wyślij wiadomość na numer 
0628742810. Albo napisz do 
nas maila: info@nostrimundi.nl, 
Serdecznie zapraszamy! 

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

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC 
I HOLANDII. Przewóz osób 
Polska - Niemcy – Holandia. 
Obsługujemy województwa: 
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: Pol-
ska - Holandia: od 250 zł. Ho-
landia - Polska: od 60 euro. Fir-
ma 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, atrakcyj-
ne ceny, zniżki dla dzieci do 
15 lat, spokojną i komfortową 
podróż. Nasza firma dysponuje 
nowoczesną flotą około 75 po-
jazdów, która na bieżąco jest 
modernizowana. Wszystkie na-
sze 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 – HOLAN-
DIA ! OD 55 EURO, FIRMA 
MILEKTRANS OFERUJE CO-

DZIENNE PRZEJAZDY Z AD-
RESU NA ADRES NA TRASIE 
POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA, 
KONTAKT: +48 609 822 180 
(przyjmujemy również rezerwa-
cje SMS), www.MILEKTRANS.pl 
(rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE 
( Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa 
i okolice), WIELKOPOLSKIE 
(Ostrzeszów, Kępno, Syców i 
okolice), ŁÓDZKIE, MAŁOPOL-
SKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Ję-
drzejów, Kielce, Włoszczowa). 
PODKARPACKIE (Dębica, Rze-
szów). PROMOCJE: PRZEJAZD 
W DWIE STRONY (oszczędzasz 
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRU-
POWE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ 
(zniżka 5euro lub 20zł każ-
da osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PO-
NIEDZIAŁKI ( 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!!!

Nasza Holandia
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Witam,
Mam pytanie. Pracuję w 

Holandii na fazie B. Od trzech 
tygodni jestem na chorobowym. 
Czeka mnie operacja kręgosłu-
pa. Pracodawca wypłacił mi dwa 
razy zasiłek chorobowy, a trze-
ci raz już niestety nie. Co mam 
zrobić w takiej sytuacji? Będę 
wdzięczny za radę.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Trzeba skontaktować się z 
pracodawcą i z nim wyjaśnić spra-
wę.

Witam,
Jestem w 5 miesiącu ciąży. 

Obecnie mam umowę opiewa-
jącą na 0 godzin i niestety brak 
sezonu spowodował, że pracuję 
jeden, może dwa razy w miesią-
cu po 4/5 godzin jako sprzącz-
ka (od października 2016 roku). 
Nie mam przepracowanych 26 
tygodni, żeby zgłosić się do UWV 
o zasiłek (mam przepracowane 
15 tygodni, ale nie wszystkie ty-
godnie to było 5 dni roboczych). 
Czy w ogóle przysługuje mi ma-
cierzyńskie? Czy zgłosić ten fakt 
pracodawcy i iść na chorobowe, 
żeby mieć jakiekolwiek pienią-
dze? Jakie mam pole manewru? 
O co się starać, co mi przysłu-
guje w takiej sytuacji? Proszę o 
odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli ma Pani umowę o pracę, 
to podlega Pani pod pracodawcę 
. Jeśli ciąża nie pozwala Pani na 
pracę, to chorobowe zgłasza Pani 
do pracodawcy i ten albo wypłaca 
należność, albo fakt ten zgłasza 
do urzędu UWV, który weryfikuje 
sprawę i wypłaca chorobowe. O 
macierzyńskie można wniosko-
wać w czasie od 6 do 4 tygodni 
przed planowanym porodem, a 
składki na to świadczenie muszą 
być odprowadzane minimum 10 
tygodni przed wnioskowaniem.

Witam,
Chciałam zapytać o pewną 

rzecz. Mam umowę roczną w 
pracy i zamierzam wrócić do Pol-
ski. Co teraz? Czy mogę ubiegać 
się o zasiłek i przenieść go do 
Polski?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

O zasiłek dla bezrobotnych 
można się starać wtedy, jeśli na 
ostatnich 36 tygodni ma Pani 
przepracowane 26 tygodni oraz 
jeśli sama się Pani nie zwalnia i 
nie zostaje Pani zwolniona dys-
cyplinarnie . Zasiłek można prze-
nieść do Polski po uzyskaniu po-
zytywnej decyzji z UWV.

Witam,
Jestem w 8 miesiącu ciąży. 

Pobieram zasiłek chorobowy,  a 
raczej jeszcze na niego czekam 
i chciałabym zgłosić macierzyń-
skie, jednak muszę wrócić do 
Polski. Czy dałoby radę to jesz-
cze przenieść?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli czeka Pani na wydanie 
decyzji o chorobowym, to powin-
na Pani poczekać na jej wydanie. 
O macierzyńskie może Pani wnio-
skować po narodzinach dziecka. 
Zasiłek chorobowy może Pani 
przenieść do Polski.

Witam,
Mam pytanie dotyczące reje-

stracji w PUP bez prawa do za-
siłku. Pracowałem 8 miesięcy w 
Holandii, ale firma się zamknęła 
i nie mam świadectwa pracy. Czy 
zarejestrują mnie w Urzędzie? 
Proszę o poradę i z góry dzięku-
ję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Nie powinno być problemu z 
zarejestrowaniem się w PUP bez 
prawa do zasiłku. O szczegóły ra-
dzimy jednak zapytać bezpośred-

nio w PUP odpowiednim dla Pana 
miejsca zamieszkania.

Dzień dobry,
Piszę, ponieważ mam pyta-

nie odnośnie jakiegoś zasiłku 
w Niemczech, który by nam się 
należał. Moje dziecko ma choro-
bę genetyczną (fenyloketonurię). 
Leczenie polega na restrykcyjnej 
diecie niskobiałkowej. Produk-
ty są drogie - w skali miesiąca 
około 300 euro za samą mąkę, 
makaron, ryż, zamienniki, itd. 
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc 
w Niemczech?

Z poważaniem

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

Odpowiedź:

Niestety trudno jest nam po-
móc w tej kwestii, jednak radzimy 
zwrócić się z zapytaniem np. do 
gminy - być może będą posiadali 
informacje na ten temat.

Witam,
Mam pytanie! W Belgii pra-

cowałem do 12 stycznia 2016 
roku. 12 stycznia 2016 roku 
mój zakład ogłosił upadłość, 
więc przeszedłem na 7 miesięcy 
na zasiłek dla bezrobotnych. W 
sierpniu 2016 roku wróciłem na 
stałe do Polski. Teraz, gdy chcę 
się rozliczyć z podatku w Polsce, 
mój doradca podatkowy twierdzi, 
iż zasiłek belgijski nie był opo-
datkowany w Belgii i muszę teraz 
w Polsce zapłacić 5 tysięcy zło-
tych podatku. Z tego, co wiem, to 
zasiłek był opodatkowany. Cze-
kam na przesłanie rozliczenia z 
Belgii, ale wiem, że Belgia dosyć 
późno wysyła takie rozliczenia. 
Proszę o pomoc: czy jest to moż-
liwe, że zasiłek był nieopodatko-
wany? Co mam robić? Zapłacić 
czy czekać na rozliczenie?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Zasiłek dla bezrobotnych z 

Belgii na pewno opodatkowany 
był w Belgii. Natomiast tenże zasi-
łek musi być wykazany w polskim 
zeznaniu podatkowym, co może 
skutkować dopłatą do polskiego 
urzędu, ale czy w takiej wysokiej 
kwocie, to już należałoby skontro-
lować.

Witam,
Mam pytanie do Państwa. 

Mieszkam na stałe w Holandii. 
Od grudnia 2016 roku otrzymuję 
polską emeryturę. Czy mam obo-
wiązek w rocznym zeznaniu po-
datkowym w Holandii ujawniać 
te dochody? Wiem, że ZUS za 
nas rozlicza się w Polsce z urzę-
dem skarbowym. Czy po raz dru-
gi mam się z tego rozliczać w Ho-
landii? Bardzo proszę o pomoc.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Będąc w Holandii podatni-
kiem o nieograniczonym obowiąz-
ku podatkowym, należy wykazać 
wszystkie swoje dochody (nieza-
leżnie z jakiego kraju one pocho-
dzą).

Witam,
Jestem niepracującą matką 

dwójki dzieci. Mój mąż utrzymu-
je nas ze swojej pensji. Od kilku 
miesięcy wiemy, że nasz młod-
szy, 3,5-letni synek jest chory 
na autyzm. Moje pytanie jest 
takie: czy jest w Holandii coś 
takiego, jak zasiłek opiekuńczy 
dla niepracującej matki chorego 
dziecka? Synek od 1,5 miesiąca 
jeździ 3 razy w tygodniu na zaję-
cia terapeutyczne, jednak ciężko 
jest znaleźć pracę, w godzinach, 
kiedy go nie ma, a poza tym czę-
sto choruje i nie zawsze jest na 
zajęciach. Wymaga mojej opieki. 
Proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli pobierają Państwo zasi-
łek rodzinny z Holandii (do którego 
mają Państwo prawo), to można 
starać się o dodatkowe świadcze-
nia z tytułu opieki nad dzieckiem 
wymagającym szczególnej uwagi. 
W tej sprawie należy kontaktować 
się z urzędem SVB.

Witam,
W roku 2016 pracowałam 

od stycznia do 7 kwietnia w Ho-
landii. Po powrocie pracowałam 
w Polsce. Chcąc ubiegać się o 
zwrot podatku napotkałam pro-
blemy – firma, której poleciłam 
proces rozliczeniowy, powiado-
miła mnie, że mam dokonać do-
płaty w kwocie ponad 600 euro. 
Czy jest to możliwe? Czy to firma 
chce mnie naciągnąć?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Kwota zwrotu podatku lub do-
płaty do urzędu nie zależy od jed-
nego czynnika, tylko od wielu. Do-
płata do urzędu jest możliwa, ale 
czy rozliczenie zostało zrobione 
poprawnie, to już należałoby skon-
trolować. Polecamy przeliczyć so-
bie zwrot podatku korzystając z 
kalkulatora podatkowego dostęp-
nego online tutaj: http://rozliczsie.
pl/rfiles/kalk/nl/16.shtml.

Witam,
Mam pytanie. Od grudnia 

2016 roku jestem po rozwodzie. 
Obecnie mieszkam z córką i no-
wym partnerem w Belgii. Mam 
tu zameldowanie i chciałam się 
dowiedzieć czy mogę się tu rozli-
czyć z podatku sama, czy muszę 
z byłym mężem jak co roku. Pra-
cowałam od lutego do czerwca 
2016 roku przy pracach sezo-
nowych. Proszę o jakąś konkret-
ną odpowiedź, bo nie wiem, co 
mam zrobić.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jak najbardziej może się Pani 
rozliczyć indywidualnie.

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!

RAKI
1. Rakiem
Czyli wstecz
Odejdzie upiorne widmo
To nijakich EKO-DZIAŁAŃ
Tudzież
Niemocy oznaki
W ciemnocie
Także musi być dno
W istocie bowiem
Pełznie do nas zło
Okrakiem

2. Wypłynie wierność
Kiedy czas
Olśni my sprawiedliwością
Zasłynie pierwsze prawo
Nazwane wciąż miłością

3. BRAKIEM
Nazwiemy ten fakt
Ktoś skradł
Całość lub część
Znakiem niegodziwości
Trwa złodziejska zmowa i więź

4. W istocie draństwo…
Jakiś łotr
Zabiera szczęście nam
Kocioł
Pułapka
Kajdanki
Stop
Widzimy
Kto tu jest cham

5. Gość IKAR
Krótko rozwiał mit
Ktoś cofa się okrakiem
Kość fałszu
Jest nieszczęściem
To
„W truciźnie giną raki”

Po czym można rozpo-
znać wesołego motocykli-
stę: 

- Po komarach na zębach!

Przychodzi facet do 
Urzędu Pracy i się pyta: 

- Czy jest dla mnie jakaś pra-
ca? 

Urzędniczka odpowiada mu: 
- Tak. 10 000zl zarobków 

co miesiąc, firmowy samochód, 
firmowy telefon, mieszkanie, co-
roczne wakacje z firmy... 

- Pani chyba żartuje?? - 
mówi zdziwiony koleś. 

- Tak, ale to pan pierwszy 
zaczął.

Policja zorganizowała 
konkurs „Bezpieczna jaz-
da”.

Ten, kto w miejscu, gdzie po-
stawiono ograniczenie prędko-
ści przejedzie przepisowo miał 
dostać nagrodę 1000 zł. Poli-
cjanci stoją w krzakach, manda-
ty się sypią, aż wreszcie powoli 
nadjeżdża mercedes. Zatrzymu-
ją kierowcę, salutują i mówią: 

- Gratulujemy, jechał pan z 
przepisową prędkością. W na-
grodę otrzymuje pan 1000 zł. 
Co zrobi pan z tymi pieniędzmi? 

Facet drapie się po głowie i 
po chwili mówi: 

- Wie pan, chyba wreszcie 
zrobię kurs prawa jazdy. 

Na to odzywa się jego żona: 
- Niech panowie nie słucha-

ją, on zawsze takie bzdury gada 
po pijanemu... 

Na to z tylnego siedzenia 
babcia: 

- Mówiłam, że kradzionym 
daleko nie zajedziemy! 

Ktoś puka z bagażnika: 
- Czy to już Berlin?

Do leżącego na ławce 
mężczyzny podchodzą poli-
cjanci. Jeden z nich mówi: 

- Dokumenty poproszę. 
- Nie mam - odpowiada męż-

czyzna. 
Policjanci na to: 
- No to idziemy! 
- No to idźcie!

Dwóch facetów obser-
wuje turystę jedzącego 
jabłka.

Patrzą i zastanawiają się 
dlaczego tamten wkłada ogryz-
ki do kieszeni. Zniecierpliwieni 
podchodzą i pytają: 

- „Dlaczego chowa pan te 
ogryzki?” 

- „Wiecie panowie: jak mi 
się nudzi to wydłubuje pestki z 
ogryzek, zjadam je i jestem mą-
drzejszy.”

Faceci do bystrych nie na-
leżeli, więc postanowili odkupić 
od turysty wszystkie ogryzki. 

- „Sprzeda nam pan te ogryz-
ki?” - pytają. 

- „To będzie kosztowało dużo 
hajsu”- odparł. 

- „Damy panu po 50 zł, może 
być?” 

- „ZGODA!” - odparł turysta. 
Po dokonaniu transakcji 

zaczęli zajadać pestki... Nagle 
jeden mówi: 

- „Roman za te 100 złotych 
to 100 kg jabłek byśmy mieli...” 

Na to turysta: 
- „Panowie, zaczęło dzia-

łać!!!”

Facet zapisał się do bi-
blioteki.

Pierwszą książką, jaką wy-
pożyczył była książka telefonicz-
na. Gdy ją oddawał, bibliotekar-
ka zapytała: 

- I jak, spodobała się panu? 
- Cóż... Akcja może niezbyt 

szybka, ale ilu bohaterów!

W czasach, gdy mieli-
śmy jeszcze milicję, a nie 

policję, pewien milicjant 
przyniósł do domu wykry-
wacz kłamstw.

Na wypowiedziane kłam-
stwo reagował on dźwiękiem 
„Piiii!”. W pewnym momencie 
do domu wbiega synek i mówi: 

- Dostałem dzisiaj piątkę z 
matematyki! 

- Piiii! - reaguje wykrywacz. 
- No i czego kłamiesz szcze-

niaku! - krzyczy oburzona matka 
- Ja dostawałam w szkole same 
piątki. 

- Piiii! 
- No niech będzie - czwórki. 
- Piiii! 
- No dobra - trójki. 
- Piiii! 
- No cicho już, przynosiłam 

same dwóje - odpowiada zrezy-
gnowana matka. 

A na to wyrywa się ojciec: 
- A jak ja chodziłem do szko-

ły.... 
- Piiii!

Prokurator przesłuchu-
je policjanta, który ucie-
kającego złodzieja ranił w 
nogę: 

- Dlaczego nie użył pan broni 
z ostrą amunicją, tylko strzelał 
do uciekającego z łuku? 

- Był środek nocy, nie chcia-
łem nikogo zbudzić!

Pijak przechodząc nocą 
przez cmentarz wpadł do 
świeżo wykopanego grobu.

Ponieważ nie mógł się wy-
dostać, ułożył się wygodnie i 
usnął. Rano przybył na miejsce 
wezwany przez kogoś policjant. 
Stanął nad grobem i zaczął 
przyglądać się śpiącemu, któ-
ry zmarzł i usiłował okryć się 
marynarką. W końcu policjant 
pyta: 

-Zimno? To po coś się rozko-
pywał?

- Panie to Pałac Kultury i 
Nauki? - pyta turysta zagra-
niczny przechodnia.

- No.
- Panie, to hotel Forum? - 

pyta innego.
- Tak.
- Panie władzo - pyta poli-

cjanta - czy tędy dojdę do Zamku 
Królewskiego?

- Oczywiście.

- A dlaczego u was jedni mó-
wią „no”, drudzy - „tak”, a pan 
„oczywiście”?

- Proszę pana, „no” mówią 
ci, którzy skończyli podstawów-
kę, „tak” - ci, którzy skończyli 
szkołę średnią, a „oczywiście” - 
ci, którzy skończyli studia.

- To pan skończył studia?
- No.

Policjant zatrzymuje sa-
mochód. 

- Proszę pana, przejechał 
pan skrzyżowanie na czerwo-
nym świetle. Będzie mandacik. 

- Panie władzo, ja bardzo 
przepraszam, naprawdę nie za-
uważyłem. A tak szczerze mó-
wiąc, to jestem daltonistą. 

Skonfundowany policjant 
daruje mu mandat. Wieczorem, 
gdy zdaje służbę koledze, mówi: 

- Spotkałem dzisiaj na mie-
ście daltonistę. Świetnie mówił 
po polsku.

- Panie doktorze, co 
dziennie rano oddaje mocz 
o 5 rano. 

- W pana wieku to bardzo 
dobrze. 

- Ale ja się budzę o 7!

Facet pyta się swojego 
kolegę o dobrego stomato-
loga. Tamten mu odpowia-
da: 

- Znam świetnego, ale on 
jest Anglikiem. 

- Spoko, spoko, poradzę so-
bie. 

Przychodzi więc na wizytę 
do tego dentysty, siada na fotelu 
i pokazując lekarzowi ząb mówi: 

- Tu! 
Dentysta wyrwał mu dwa 

zęby. Na drugi dzień znów spo-
tykają się obaj faceci i pierwszy 
mówi: 

- Kurcze, jakiś głupi ten den-
tysta. Ja mu pokazuję bolący 
ząb, mówię tu, a on wyrywa mi 
dwa zęby. 

- Aleś ty głupi „Two” po an-
gielsku znaczy dwa. 

- Aaa, trzeba było tak od 
razu mówić. Następnym razem 
coś wymyślę. 

Przychodzi więc na kolejną 
wizytę do dentysty, siada na fo-
telu, wskazuje ząb i mówi: 

- Ten!
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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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