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Występ uczniów Polskiej Szkoły Parafialnej z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
W niedzielę 11 listopada
2018 roku w Hadze Mszę
Świętą w intencji Ojczyzny poprzedził występ
uczniów Polskiej Szkoły
Parafialnej, którzy w ten
sposób uczcili 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pytania do eksperta
– listy Czytelników

STR. 14
Reklama

Młodzież i dzieci przybliżyli
zgromadzonym wiernym historię utraty i odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
W południe, na zakończenie tej patriotycznej inscenizacji, wszyscy obecni z dumą

i wzruszeniem odśpiewali
Hymn Państwowy, wpisując
się tym samym w piękną akcję „Niepodległa do Hymnu”,
organizowaną na całym świecie.
W tym tak ważnym dla
Polaków dniu, obecny był
Ambasador RP w Królestwie Niderlandów, Pan
Marcin Czepelak, który na
zakończenie Mszy Świętej
skierował do wszystkich zebranych w kościele słowa
życzeń oraz podziękował i
pogratulował młodym aktorom. Pan Ambasador podkreślił również rolę polskiej
emigracji w odzyskaniu niepodległości.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Występ uczniów Polskiej Szkoły Parafialnej z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Młodzi aktorzy już od
września przygotowywali się
do przedstawienia pod kierunkiem Pani Doroty Wróblewicz, uczestnicząc tym samym
w niezwykle ciekawej lekcji
historii. Zaangażowanie artystów i ich rodziców można
było dostrzec zarówno w grze
aktorskiej oraz interpretacji
przedstawianych wydarzeń i
postaci, jak i w niezwykle starannie przygotowanych kostiumach i scenografii, które ukazały widzom charakter i klimat
tamtych czasów.
TEKST: DOROTA WRÓBLEWICZ
FOT. MARCIN SKOWRONEK

OGŁOSZENIA DROBNE
Transport – oferuję: Taxi
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783. Szukacie państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii? Dobrze
trafiliście. Oferuje bezpieczny
transport z adresu pod adres w
rozsądnej cenie. Przewóz maksymalnie dla 4 osób komfortowym samochodem w miłej
atmosferze. Prowadzę obsługę
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy do urzędów, lekarzy, na dyskoteki-Luna,
Shuffle,Geldern i inne. Usługa
także dotyczy zakupów (również
w godzinach nocnych i weekendy), także pomoc w małych
przeprowadzkach, oraz wszelkie
inne według potrzeby klienta.
Ceny do negocjacji, dla stałych
klientów duże rabaty. Lokalizacja Cuijk koło Nijmegen. Postaw
na sprawdzonych, zaoszczędzisz
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam.
Telefon: Dzwoń każdego dnia o

każdej porze +31687323783.
Transport – oferuję: Busy
do Holandi Niemiec Nowe busy
WIFI Komfort. NL: +31 686 15
44 92, PL: +48 888 05 07 07*
atestowane, kubełkowe fotele,
* ubezpieczenie na całej trasie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa
klimatyzacja. Duże wygodne
busy i szybkie mikrobusy. Podkarpackie, Małopolska, Śląsk,
Świętokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, Dolny Śląsk , Łódzkie,
Wielkopolskie, Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.NL: +31 686 15 44 92,
PL: +48 888 05 07 07* atestowane, kubełkowe fotele, * ubezpieczenie na całej trasie* Wi-Fi,
DvD, dwustrefowa klimatyzacja.
Rezerwacje przyjmujemy od
poniedziałku do soboty w godz:
9:00-20:00, rezerwacja sms
całą dobę.
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PRACA
Pracownik produkcji bez
doświadczenia. NOWA SUPER
ŚWIĄTECZNA OFERTA PRACY
W HOLANDII. Pośrednictwo Pracy Klaver Sp. z o. o. z siedzibą
w Częstochowie z certyfikatem
o numerze 18450 poszukuje
osób do pracy jako: PRACOWNIK produkcji bez doświadczenia- oferta krótkoterminowa
(z możliwością przedłużenia).
Chcesz wejść w Nowy 2019 Rok
z gotówką na koncie? Jesteś
gotowy pozostać w Holandii w
okresie Świąteczno – Noworocznym? Szukasz pracy na krótszy
lub dłuższy czas, nie masz doświadczenia, nie znasz języka
ale masz chęci i zapał do pracy?
Świetnie! To Ciebie szukamy!
Nowa super świąteczna oferta
pracy dostępna już dziś! Proste pracę na produkcji! Super
bonus! Jeśli przepracujesz pełne 4 tygodnie otrzymasz zwrot
kosztów za zakwaterowanie za
ten okres czasu! Oferujemy: zakwaterowanie, ubezpieczenie,
dojazd do pracy, legalne zatrudnienie, opiekę polskojęzycznych
koordynatorów. ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA! NIE POZWÓL
ABY TAKA OFERTA PRZESZŁA
CI KOŁO NOSA! ZADZWOŃ
lub wyślij sms – oddzwonimy.
Magdalena: +48 731 901 913,
Dominika: +48 570 901 913,

Ewelina: +48 570 901 414,
Jan: +48 570 901 449, e-mail:
praca@klaverteam.com, www.
klaverteam.com.
Sadzenie tulipanów. Firma
Tempoline z siedziba w Hoofddorp poszukuje dla swojego
klienta osób do pracy przy SADZENIU CEBULEK TULIPANOW.
Praca od zaraz na okres min. 6
miesięcy. Stawka to 9,69 euro
brutto za godzinę. Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV na adres: praca@p-tempoline.nl z dopiskiem TULIPANY.

nie ukończyły 20 lat oferujemy
darmowe mieszkania, Pomoc
polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Ubezpieczenie zdrowotne, Dodatki
urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na s.sadowska@jupiterpolska.pl w temacie
wpisując Praca produkcyjna z
komunikatywna znajomością
języka angielskiego. Bądź po
większą ilość informacji proszę
o kontakt pod numerem +48
517 493 205.

Produkcja
marchewki.
Venlo lub Helmond. STAŁA
praca już od DZIS! Zadaniem
pracownika będzie pomoc dla
pracodawcy Holenderskiego w
tłumaczeniu zadań dla pozostałych pracowników, a także
praca produkcyjna(sortowanie,
pakowanie marchewek, stickerowanie). Kobiety mile widziane
!!! Wymagania: komunikatywna
znajomość języka angielskiegoWARUNEK KONIECZNY, dostępność do pracy stałej na dłuższy
okres czasu. Oferujemy: Pracę
w renomowanej i stabilnej firmie przez długi okres czasu,
Dobre zarobki z cotygodniowymi wypłatami, Darmowy transport do pracy!, Dla osób które

Zbrojarz. Dla holenderskich pracodawców poszukujemy doświadczonych zbrojarzy
do pracy na budowach lub prefabrykacji. Mile widziane zorganizowane ekipy z własnym
autem. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w stanowisku,
umiejętność czytania rysunków
technicznych, komunikatywna
znajomość języka niderlandzkiego/ angielskiego/ niemieckiego (min. 1 osoba w grupie),
auto (1 na ekipę), mile widziany certyfikat VCA, CV w języku
obcym. OFERTA PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI):
holenderska umowa o pracę,
stawka OD 11,25 EUR netto/
godzina, min. 40 godzin pracy

tygodniowo (możliwość nadgodzin na niektórych projektach),
zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z dostępem do Internetu)
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/rezerwowe. KONTAKT: biuro: +48 864
711 471, Paulina: +48 573 313
366 (lub SMS), Paweł: +48 511
790 286 (lub SMS), Milena: +48
510 035 031 (lub SMS), e-mail:
cv@ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „ZBROJARZ - NL”).
Prace budowlane. Dailyflex Personeelsdiensten. Dla
naszego klienta w Wateringen
poszukujemy kandydatów do
pracy na budowie, przy rozbiórkach i innych pracach budowlanych. Oferujemy: możliwość
stałego kontraktu, praca długoterminowa.
Wymagamy:
certyfikat VCA, doświadczenie,
wymagana umiejętność komunikowania się w języku obcym
(angielski i/lub holenderski),
prawo jazdy (WYMAGANE). Nie
oferujemy
zakwaterowania.
Jesteś zainteresowany/zainteresowana ofertami pracy wyślij
do nas zgłoszenie droga mailowa na vacature@dailyflex.nl
z dopiskiem w temacie maila
BUDOWLANKA lub prosimy o
kontakt telefoniczny z biurem:

0174 287273.
Prace fizyczne. Amsterdam. Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii.
Jest to praca fizyczna polegająca na załadunku, rozładunku,
sortowaniu,
klasyfikowaniu
opon oraz układaniu ich na palety i regały w firmie zajmującej
się recyklingiem opon (Amsterdam). Wymagania: prawo jazdy kat. B, tężyzna fizyczna - ze
względu na specyfikę pracy
fizycznej. Agencja Pracy TPM
oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport
na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto,
możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną z
holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO),
stawkę 9.65 euro brutto/h (zarobki na poziomie ca 320 euro
NETTO/tydzień), MIN.45 godzin
pracy/tydzień. Charakter pracy: praca od listopada 2018.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV z dopiskiem
AMSTERDAM na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB rejestrację
poprzez formularz kontaktowy
tpmwork.com/#formularz. W
celu uzyskania szczegółowych

informacji dot. pracy prosimy
o kontakt telefoniczny, który
możliwy jest w dni robocze pod
numerem +48 61 820 55 50
(Certyfikat nr 2318). Prosimy
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 Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWEJ (BRAND). HOLANDIA. Zagraniczna firma
poszukuje monterów izolacji
przemysłowych do pracy na licznych projektach na terenie Holandii dla BRAND. WYMAGANIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, certyfikat VCA lub SCC, własne narzędzia, auto na grupę
(w przypadku, gdy jesteś sam i
nie posiadasz własnego środku
transportu, firma postara się dołączyć Cię do osoby z samochodem), mile widziana znajomość
języka obcego (na niektórych
projektach testy na wejściu w
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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Firma SBA Flex obchod

Jedno z najbardziej znanych biur pośrednictwa pracy - SBA FLEX
- obchodzi w 2018 roku
swoje 20. urodziny. Z tej
okazji poprosiliśmy dyrektora SBA Flex Pana
Rolanda van den Brand,
aby powiedział nam kilka słów na temat tego
prężnie działającego
przedsiębiorstwa.

GoniecPolski.nl: SBA Flex
to dzisiaj profesjonalne biuro
pracy, a jakie były początki?
Roland van den Brand:
SBA powstało 20 lat temu z
przedsiębiorstwa rolniczego. Nie
mogliśmy znaleźć pracowników w
Holandii i dlatego zaczęliśmy szukać ich poza granicami kraju. W

1998 roku dostaliśmy pozwolenie
na działalność i zarejestrowaliśmy
biuro pracy.
Region Śląska w Polsce był
wówczas dla nas idealnym rozwiązaniem. Polacy z niemieckimi paszportami zasilali szeregi
obcokrajowców pracujących w
Holandii. Mieszkańcy Śląska byli
i są dobrymi pracownikami, potrafią ciężko pracować, są elastyczni, mogą również pracować
w weekendy. Pracownicy z Polski
podejmują się pracy, która nie jest
atrakcyjna dla samych Holendrów.
Nasze początki w Holandii to
małe biuro w Tilburgu. W następnych latach otwieraliśmy kolejne
biura. W 1999 roku otworzyliśmy
pierwsze biuro w Polsce, a z upływem czasu powstawały nowe w
takich miejscowościach jak: Racibórz, Szczecin, Rzeszów i Opo-

le, gdzie mieści się nasz główny
oddział.
W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój SBA Flex.
Obecnie zajmujemy mocną pozycję w logistyce, produkcji oraz
przemyśle spożywczym, a w
mniejszym stopniu w rolnictwie,
ogrodnictwie czy w budowlance.
Aktualnie pracuje u nas 1100
osób. Nasi pracownicy biurowi to
łącznie 45 osób (w Polsce, Rumunii oraz Holandii). Naszymi mieszkaniami zajmuje się dodatkowy
oddział - FLEX Housing, który
spełnia wszelkie normy zakwaterowania oraz posiada certyfikat
SNF. Takie były początki naszej
organizacji.
G.P.: Jakie są największe osiągnięcia firmy SBA na
przestrzeni ostatnich 20 lat?

Reklama

R.v.d.B.: Nasza firma może
pochwalić się niesamowitym
rozwojem, jednakże nie brakowało problemów. W 2008 roku
nastąpiło załamanie rynku pracy, a ilość naszych pracowników
została ograniczona z 900 do
420, czyli o około 50 procent. Z
tego powodu musieliśmy podjąć
trudną decyzję o redukcji etatów
pracowników biurowych z 50 do
25 osób. Wiązało się to z trudnym wyborem, jednakże redukcja
paradoksalnie umożliwiła podniesienie jakości naszych usług
(zarówno dla pracowników, jak i
klientów). Pomimo tego, że nasz
obrót zmniejszył się o połowę, dokonaliśmy olbrzymiego postępu,
osiągając obecną liczbę pracowników. Z tego jestem najbardziej
dumny.

zdecydowali się na wyjazd, dlatego staramy się im poświęcić naszą uwagę. Zawsze mogą liczyć
na naszą pomoc i wsparcie. Nie
pozostawiamy samych sobie również naszych klientów, którym zawsze i chętnie służymy radą.
Po trzecie: odpowiedzialność! Oczywistym jest, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze
otoczenie oraz świat, w którym
żyjemy. Ciągle szukamy równowagi pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za naszych pracowników- nie chcemy,
aby byli w jakimkolwiek stopniu
pokrzywdzeni. Inwestujemy w
nich i mogą oni do nas zgłaszać
wszelkie uwagi i zastrzeżenia,
ale w zamian oczekujemy też
zrozumienia, szacunku oraz od-

powiedzialności za swoje czyny
i jakość pracy. Pracownicy oraz
pracodawcy powinni znać zakresy swoich obowiązków.
Po czwarte: wierzymy w siłę
wspólnego działania! Działamy
razem, tzn. różne oddziały SBA,
np. zespół zajmujący się zakwaterowaniem, rekrutacją, planowaniem wspólnie opracowują,
co można poprawić w miejscach
pracy oraz w kontaktach z klientami.
G.P.: I ostatnie pytanie:
jakie są Państwa plany na
przyszłość?
R.v.d.B.: Naszą ambicją jest
rozwój w granicach 15-20 procent
w skali rocznej. Jest to plan na
najbliższe 2-3 lata. Chcielibyśmy
zachować tendencję rozwoju na

G.P.: Jakiej narodowości
pracowników zatrudniacie?
R.v.d.B.: Obecnie około 70
procent naszych pracowników
pochodzi z Polski, a prawie 30
procent z Rumuni. Dodatkowo
pracują u nas mieszkańcy krajów
bałtyckich: Litwy i Łotwy oraz niewielka ilość pracowników z Hiszpanii i Portugalii.
G.P.: Wspominał Pan, że
SBA Flex funkcjonuje zgodnie z czterema podstawowymi wartościami. Proszę rozwinąć tą wypowiedź…
R.v.d.B.: Po pierwsze: stale
się rozwijamy. Ciągle pracujemy
nad ulepszeniem firmy. Staramy się poprawiać jakość usług
oferowanych naszym klientom.
Stale szukamy najlepszych rozwiązań, bo zawsze jest możliwość
ulepszeń, poprawienia obecnych
usług. Niezbędni są do tego kreatywni pracownicy, którzy będą
starali się wspólnie usprawniać
nasze działania.
Po drugie: jesteśmy zaangażowani w sprawy pracowników i
nie tylko. Osoby przyjeżdżające
z daleka, mają swoje historie,
problemy, z różnych powodów

FOT. KADIO

PRACA
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języku obcym). OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
13,50 EUR netto/godzina, możliwość nadgodzin na niektórych
projektach, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane
i opłacone przez pracodawcę,
darmowe ubezpieczenie (dla
osób, które posiadają własne
+20 EUR/tydzień), wakacyjne/
rezerwowe (możliwość odbioru
w cotygodniowym wynagrodzeniu). Osoby zainteresowane pro-

simy o kontakt: biuro: +48 864
711 471, Paulina: +48 573 313
366 (lub SMS), Paweł: +48 511
790 286 (lub SMS), Milena: +48
510 035 031 (lub SMS), e-mail:
cv@ch-24.com (w tytule prosimy wpisać „MONTER IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH-BRAND”).
Prace produkcyjne / Best.
Prace produkcyjne w miejscowości Best. W skład oferty wchodzą: prace produkcyjne w zakładach przetwórstwa mięsnego.
Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie

Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY: praca od listopada 2018. Lokalizacje zakładów pracy: Best. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com LUB rejestrację poprzez
formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w

godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820 55
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 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 Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Monter

regipsów.

Dla

holenderskich
pracodawców
poszukujemy doświadczonych
monterów płyt gipsowo-kartonowych do pracy na licznych
budowach. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w stanowisku (również przy metalowych
stelażach oraz sufitach podwieszanych), komunikatywna
znajomość języka niderlandzkiego/ angielskiego/ niemieckiego (min. 1 osoba w grupie),
auto (1 na ekipę), podstawowe
narzędzia, mile widziany certyfikat VCA, CV w języku obcym.
OFERTA PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI): holender-

ska umowa o pracę, stawka
OD 11,50 EUR netto/godzina,
min. 40 godzin pracy tygodniowo (możliwość nadgodzin na
niektórych projektach), zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe
z dostępem do Internetu) zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/rezerwowe. KONTAKT: biuro: +48 864
711 471, Paulina: +48 573 313
366 (lub SMS), Paweł: +48 511
790 286 (lub SMS), Milena: +48
510 035 031 (lub SMS), e-mail:
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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dzi swoje 20. urodziny!!!
poziomie z poprzednich lat, a nawet i wyższym. Obserwując rynek
pracy, myślę, że jest to możliwe.
W dalszym ciągu poszukujemy
rzetelnych pracowników, których
w dzisiejszych czasach jest coraz
trudniej pozyskać.
Aktualnie w Holandii spotykamy się ze zjawiskiem starzenia
się społeczeństwa. Natomiast
kończący naukę młodzi Holendrzy nie znajdują zatrudnienia
z powodu zbyt wysokich kwalifikacji, a zatrudnienie w takich
sektorach jak mięsny, budowlany czy ogrodniczy nie jest przez
nich akceptowane. Spodziewam
się zapotrzebowania na pracowników sezonowych co najmniej
przez najbliższe 3 lata. Jedynie
recesja ekonomiczna może spowolnić popyt, ale przewiduję, że
w tym momencie częściej będą
zatrudniani pracownicy z Europy
Wschodniej.
Jeśli chodzi o rynek pracy, to
mówię swoim klientom i działaczom rządowym, aby pracowników z Europy Wschodniej traktować wyjątkowo, gdyż ich praca
w Holandii ma ogromny wpływ
na gospodarkę. Dlatego należy zaoferować im jak najlepsze
warunki pracy, ilość godzin, zapewnić odpowiednie zakwaterowanie, dobry transport, treningi i
kursy dla pracowników. Idealnie
byłoby, gdybyśmy mogli zapewnić pracę zgodnie z wykształceniem zawodowym. Szkoda, że
wiele osób pracuje poniżej swoich kwalifikacji i wykształcenia,
wykonując pracę pracowników
produkcyjnych.
Reasumując, musimy zrobić
wszystko, aby pracownicy sezonowi z innych krajów wybierali
Holandię, a nie inne kraje Unii Europejskiej.
G.P.: Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i
życzymy Państwa firmie kolejnych 20 lat na rynku.
KADIO
Reklama

O opinię na temat biura poprosiliśmy również pracowników SBA Flex.

Rozmowę rozpoczynamy z
Panią Klaudią Wasiołek, która
pracuje i mieszka w Holandii
od dwóch lat.
GoniecPolski.nl:
Pani
Klaudio jak to się stało, że
przyjechała Pani do Holandii?
Klaudia Wasiołek: SBA to
pierwsza i jedyna firma w Holandii, w której pracuję. O firmie
dowiedziałam się od znajomego,
który pracował w SBA od dwóch
lat. Pomyślałam: „Dlaczego ja nie
miałabym spróbować?” i zaczęłam działać.
Wszystkie formalności związane z wyjazdem i pracą załatwiałam w biurze w Polsce i w
niedługim czasie wylądowałam
właśnie w Boxtel, gdzie pracuję
do dzisiaj.
G.P.: Wspomniała Pani, że
pracuje dla SBA już dwa lata,
więc zakładam, że jest Pani
zadowolona. Czy może Pani
powiedzieć naszym Czytelnikom, co przesądziło o tym, że
nie szukała Pani pracy gdzie
indziej?
K.W.: Firmę cenię przede
wszystkim za rzetelność wszystko jest tak, jak każdy
by sobie życzył. W ciągu mojej
pracy nie spotkałam się z opóźnieniem lub brakiem wypłaty, a
jeśli zgłaszam jakikolwiek problem lub awarię w mieszkaniu,
to zawsze otrzymuję pomoc.
Firma SBA Flex jest otwarta
dla ludzi, co według mnie jest
bardzo ważne (tym bardziej, jeśli pracuje się w obcym kraju).
Wszystko to sprawia, że z czystym sumieniem polecam tę
firmę moim znajomym.

Do rozmowy przyłącza się
również Pan Błażej Kluba, który pracuje dla SBA już 2,5 roku.

Zanim wysłał aplikację, sprawdził
opinie w Internecie. Przyznaje,
że były różne, ale mimo wszystko
zgłosił chęć wyjazdu do pracy.
G.P.: Panie Błażeju jaka
jest Pana historia związana
z SBA?
Błażej Kluba: No cóż… wysłałem aplikację. Nie czekałem
długo na reakcję. Zadzwoniono
do mnie z pierwszą ofertą, ale nie
pasował mi termin wyjazdu, gdyż
musiałem pozałatwiać jeszcze
sprawy w Polsce. Potem otrzymałem kolejną ofertę, spakowałem
się i przyjechałem do Holandii.
Wszystkie formalności załatwiłem
już na miejscu.
Zaraz po przyjeździe rozpocząłem pracę w zakładzie mięsnym Vion Food Group w Boxtel.
Nie obeszło się jednak bez
odpowiedniego przeszkolenia. Teraz się z tego śmieję, ale po trzech
dniach obciąłem sobie końcówkę
palca i na wstępie miałem dwa
i pół miesiąca wolnego. W tym
okresie pomagałem w biurze, a
potem wróciłem na swoje stanowisko pracy.
G.P.: Zwykle pracownicy biur pośrednictwa pracy
skarżą się na ilość godzin
pracy - chcieliby, aby było ich
jak najwięcej. A jak to wygląda w SBA?
B.K.: Nigdy nie narzekałem
na godziny czy pieniądze, czasami
na mieszkanie, ale tylko wtedy,
kiedy pojawiali się nowi sąsiedzi
- trzeba było się dotrzeć, ale nie
było najgorzej.
Jakiś czas temu właśnie
wskoczyłem wyżej, czyli na koordynatora. Nie mam zamiaru
szukać innej pracy. Znam tutaj warunki płacowe, warunki
mieszkaniowe. Chętnie polecam
pracę w zespole SBA Flex swoim
znajomym.
G.P.: Czyli awansował
Pan? Gratulujemy.

Ostatnim naszym rozmówcą
jest Pan Piotr
Puchowski, który
nawiązał współpracę z SBA w 2017
roku. Do firmy trafił
za namową krew-

nych, którzy znali i
cenili SBA.

G.P.:
Panie
Piotrze jak wspomina Pan swoje
początki w SBA?
Piotr Puchowski: Była to moja
pierwsza praca za
granicą i nie ukrywam, że początkowo trzeba było się
odnaleźć w nowej
sytuacji.
Byłem
ciekawy, gdzie wyląduję, jaką pracę
będę
wykonywał,
ale wszystko poszło
po mojej myśli. Trafiłem do Vion Food
Group w Boxtel do
działu ekspedycji.
Pracuję przy załadunku półtusz. W
międzyczasie moja
żona również przyjechała do firmy SBA
do pracy i teraz możemy być razem, co
jest dla nas niezwykle ważne.
G.P.: Jak ocenia Pan
współpracę z SBA?
P.P.: Mam już swoje lata,
pracowałem w wielu firmach
w Polsce, ale muszę przyznać,
że warunki w SBA są bardzo
dobre. Po pierwsze: są godziny
i zawsze jest praca, po drugie:
wypłaty otrzymuję o czasie i po
trzecie: pomoc koordynatora
- wystarczy jeden telefon i pro-

FOT. KADIO
blem rozwiązany. Mogę powiedzieć śmiało, że agencja jest
rzetelna.

Dziękujemy serdecznie
wszystkim rozmówcom za
to, że zgodzili się nam opowiedzieć o swojej współpracy z SBA. Wysłuchując
powyższych opinii nie pozo-

staje nam nic innego, jak
zarekomendować SBA FLEX
jako pracodawcę godnego
zaufania.
Jeszcze raz życzymy
SBA FLEX wszystkiego do-

brego i kolejnych 20 lat na
rynku!
AM
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cv@ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „MONTER REGIPSÓW NL”).
Operator wózka widłowego bocznego. Wysokie stawki+premie i bonusy !!! venlo.
Agencja Pracy Czasowej Jupiter
(nr cert. 10790) poszukuje dla
nowego Holenderskiego klienta z branży logistycznej osób
do pracy jako: Operator wózReklama

ka widłowego bocznego (REACHTRUCK). Miejsce pracy:
Holandia, okolice Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca od zaraz.
Wymagania: komunikatywna
znajomość języka angielskiego
- warunek konieczny, certyfikat
oraz minimum roczne doświadczenie jako operator wózka reachtruck, motywacja i chęci do
pracy, a także dyspozycyjność
do pracy od zaraz, bardzo dobre
zdolności interpersonalne i nastawienie na współpracę. Oferujemy: Stawka 11.27 euro brutto-

16 euro brutto + extra bonusy i
dodatki zmianowe, minimum
formalności w Polsce- Holenderska umowa o prace podpisywana w naszej filii głównej w Venlo,
pracę w renomowanej i stabilnej firmie z możliwością rozwoju zawodowego, co tygodniowe
wypłaty przelewane bezpośrednio na konto, zakwaterowanie,
pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, pomoc
przy wyrobieniu numeru Sofii,
ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatny transport samochodem z

miejsca zamieszkania do pracy,
dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Sandra Sadowska,
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: s.sadowska@jupiterpolska.pl.
W aplikacji prosimy umieścić
następującą klauzulę: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133,
poz. 883 ze zm.).

Prace fizyczne. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. Oferujemy
prace fizyczne: przenoszenie
worków i pojemników, załadunek i rozładunek w firmie
zajmującej się produkcją przypraw oraz aromatów i proszków
wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym (Deurne). Agencja
Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, możliwość pracy
długoterminowej,
legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: praca od listopada
2018. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRACE FIZYCZNE na
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w
godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820
55 50 (Certyfikat nr 2318).
Prosimy 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 Podgórne ulica 25 Stycznia 27,
na potrzeby przeprowadzenia
procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy
z wybranymi kandydatami.
www.tpmwork.com/.
Stolarz budowlany. Holenderska firma poszukuje
doświadczonych pracowników
do ogólnych prac stolarskich
na budowach. WYMAGANIA:
doświadczenie na w/w stanowisku, komunikatywna znajomość języka niderlandzkiego/
angielskiego/
niemieckiego (min. 1 osoba w grupie),
umiejętność czytania rysunków technicznych, auto (1
na ekipę), mile widziany certyfikat VCA oraz wykształcenie kierunkowe, CV w języku
obcym. OFERTA PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI):
holenderska umowa o pracę,
stawka OD 11,25 EUR netto/godzina , cotygodniowe
wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe
z dostępem do Internetu)
zorganizowane i opłacone
przez pracodawcę, darmowe
ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe. KONTAKT: biuro:
+48 864 711 471, Paulina:
+48 573 313 366 (lub SMS),
Paweł: +48 511 790 286 (lub
SMS), Milena: +48 510 035
031 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „STOLARZ BUDOWLANY - NL”).

Pracownik produkcji. Okolice Venlo. Zakres obowiązków:
sortowanie i pakowanie owoców, warzyw lub cytrusów na
taśmie produkcyjnej, ważenie
produktów do pojemniczków,
stickerowanie produktów, inne
prace produkcyjno-magazynowe zlecone przez Pracodawcę.
Wymagania: Zaświadczenie o
niekaralności mile widziane.
Mile widziana znajomość angielskiego lub niemieckiego.
Zapraszamy szczególnie panie,
a także pary. Oferujemy: Pracę
w renomowanej i stabilnej firmie przez długi okres czasu, Dobre zarobki z cotygodniowymi
wypłatami, Darmowy transport
do pracy!, Dla osób które nie
ukończyły 20 lat oferujemy darmowe mieszkania, Możliwa praca także dla par, Stawka nawet
powyżej 10 E/h, Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu numeru sofii, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe i
wakacyjne. Rekrutacja: Osoby
zainteresowane prosimy o wysłanie CV na s.sadowska@jupiterpolska.pl w temacie wpisując
‚Praca produkcyjna owoce,warzyw. Bądź po większą ilość informacji proszę o kontakt pod
numerem +48 517 493 205.
Produkcja bukietów bandowych. Firma Tempoline z
siedziba w Hoofddorp poszukuje dla swojego klienta osób do
pracy przy BUKIETACH BANDOWYCH. Praca od zaraz na okres
min. 6 miesięcy. Możliwość podjęcia stałej współpracy. Stawka
to 9,23 euro brutto za godzinę.
Zainteresowane osoby prosimy
o przeslanie CV na adres: praca@p-tempoline.nl z dopiskiem
BUKIETY.
Murarz
(GAZOBETON,
YTONG). Holenderska firma
poszukuje
doświadczonych
murarzy do pracy z betonem
komórkowym. Mile widziane
zorganizowane grupy 2-osobowe z własnym autem. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w
stanowisku,
komunikatywna
znajomość języka niderlandzkiego/ angielskiego/ niemieckiego (min. 1 osoba w grupie)
umiejętność czytania rysunków
technicznych, auto (1 na ekipę),
mile widziany certyfikat VCA, CV
w języku obcym. OFERTA PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI): holenderska umowa o
pracę, stawka 12,50 EUR netto/
godzina, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z dostępem do
Internetu) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe. KONTAKT: biuro:
+48 864 711 471, Paulina: +48
573 313 366 (lub SMS), Paweł:
+48 511 790 286 (lub SMS),
Milena: +48 510 035 031 (lub
SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w
tytule prosimy wpisać „MURARZ
- NL”).

Nasza Holandia
Reklama
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Monter izolacji przemysłowych (HERTEL). HOLANDIA.
WYMAGANIA: doświadczenie
na w/w stanowisku, certyfikat
VCA lub SCC, własne narzędzia,
auto na grupę (w przypadku,
gdy jesteś sam i nie posiadasz
własnego środku transportu,
firma postara się dołączyć
Cię do osoby z samochodem),
komunikatywna
znajomość
języka obcego. OFERTA: holenderska umowa o pracę, stawka
13,50 EUR netto/godzina, możliwość nadgodzin na niektórych projektach, cotygodniowe
wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe) zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, rezerwowe. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: biuro: +48 864 711 471,
Paulina: +48 573 313 366 (lub
SMS), Paweł: +48 511 790
286 (lub SMS), Milena: +48
510 035 031 (lub SMS), e-mail:
cv@ch-24.com (w tytule prosimy wpisać „MONTER IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH - HERTEL”).

pracy długoterminowej, legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). CHARAKTER
PRACY: praca od listopada
2018. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRACE FIZYCZNE na
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com
LUB rejestrację poprzez formularz kontaktowy tpmwork.
com/#formularz LUB kontakt
telefoniczny (w dni robocze w
godzinach urzędowania biura)
pod numerem +48 61 820 55
50 (Certyfikat nr 2318). Prosimy 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., 62080 Tarnowo Podgórne ulica
25 Stycznia 27, na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

MALARZ PRZEMYSŁOWY.
Z VCA. DLA BRAND - PROJEKT
CHEMELOT (HOLANDIA). Holenderska firma poszukuje pilnie
malarzy przemysłowych do pracy na projekcie Chemelot w rejonie Limburgia. Start: od zaraz.
Główny wykonawca: BRAND.
WYMAGANIA:
doświadczenie
na w/w stanowisku, certyfikat
VCA (SCC nie jest honorowane),
komunikatywna znajomość języka obcego (testy na wejściu
na projekt), prawo jazdy kat. B
oraz własny środek transportu
(1 osoba na parę), mile widziane
BSN/SoFi. OFERTA: legalne zatrudnienie w oparciu o holenderską umowę o pracę, stawka od
12,50 EUR netto/godzina (podlega negocjacji), cotygodniowe
wynagrodzenie, zakwaterowanie
zorganizowane i opłacone przez
pracodawcę (pokoje 1-osobowe), darmowe ubezpieczenie
(+20 EUR tygodniowo dla osób,
które posiadają własne), wakacyjne/rezerwowe
(możliwość
poboru w cotygodniowej wypłacie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro: +48 864
711 471, Paulina: +48 573 313
366 (lub SMS), Milena: +48 510
035 031 (lub SMS), Paweł: +48
511 790 286 (lub SMS), e-mail:
cv@ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „MALARZ PRZEMYSŁOWY - CHEMELOT”).

BETONIARZ (PREFABRYKACJA). HOLANDIA (WEERT).
Holenderska firma poszukuje
betoniarzy do pracy na prefabrykacji w miejscowości
Weert. Start: 26.11.2018.
WYMAGANIA: min. 1 rok doświadczenia na w/w stanowisku komunikatywna znajomość języka angielskiego/
niemieckiego/ niderlandzkiego własny środek transportu
CV w języku obcym. OFERTA:
holenderska umowa o pracę,
stawka do negocjacji, cotygodniowe wynagrodzenie, 40
godzin pracy tygodniowo, zakwaterowanie zorganizowane
i opłacone przez pracodawcę
(pokoje 1-osobowe), darmowe
ubezpieczenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
biuro: +48 864 711 471, Paulina: +48 573 313 366 (lub
SMS), Milena: +48 510 035
031 (lub SMS), e-mail: cv@ch24.com (w tytule prosimy wpisać „BETONIARZ - NL”).

Prace fizyczne. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. Oferujemy
prace fizyczne: załadunek,
rozładunek towarów w firmie
zajmującej się produkcją i dystrybucją wód (Mierlo). Agencja
Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego
koordynatora, cotygodniowe
wypłaty na konto, możliwość

MONTER RUSZTOWAŃ
(CUPLOCK). POD BRAND
– HOLANDIA. Holenderska
firma pilnie poszukuje monterów rusztowań do pracy na
systemie cuplock. Mile widziane zorganizowane ekipy
z własnym autem. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w
stanowisku, certyfikat VCA
(SCC nie jest honorowane), komunikatywna znajomość języka obcego, auto (1 na grupę),
mile widziane DNV. OFERTA:
holenderska umowa o pracę,
stawka 12,50-13,50 EUR netto/godzina, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie
(pokoje 1-osobowe) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie (dla osób, które posiadają
własne ok. +20 EUR /tydzień),

wakacyjne/rezerwowe. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: biuro: +48 864 711 471,
Paulina: +48 573 313 366 (lub
SMS), Milena: +48 510 035
031 (lub SMS), Paweł: +48 511
790 286 (lub SMS), e-mail: cv@
ch-24.com (w tytule prosimy
wpisać „CUPLOCK”).
Monter izolacji przemysłowych. HOLANDIA - 13,50 EUR
netto/h. Holenderska firma poszukuje doświadczonych monCIĄG DALSZY NA STR. 11
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terów izolacji przemysłowych
do pracy na projekcie SABIC w
Bergen-op-zoom pod BRAND.
WYMAGANIA: doświadczenie
na w/w stanowisku, certyfikat
VCA lub SCC, własne narzędzia,
dobra znajomość języka obcego
(testy na wejściu, które trzeba
zdać samodzielnie), auto (na
grupę). OFERTA: holenderska
umowa o pracę, stawka 13,50
EUR netto/godzina, cotygodniowe wynagrodzenie, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe w pełni wyposażone) zorganizowane
i opłacone przez pracodawcę,
darmowe ubezpieczenie (ok.
+20 EUR tygodniowo, dla osób,
które posiadają własne), wakacyjne/ rezerwowe (możliwość
odbioru w cotygodniowej wypłacie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro: +48 864
711 471, Paulina: +48 573 313
366 (lub SMS), Milena: +48 510
035 031 (lub SMS), Paweł: +48
511 790 286 (lub SMS), e-mail:
cv@ch-24.com (w tytule prosimy wpisać „MONTER IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH - SABIC”).
Prace produkcyjne / Helmond. W skład oferty wchodzą:
prace produkcyjne w zakładach przetwórstwa mięsnego.
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). CHARAKTER PRACY: praca od listopada 2018. Lokalizacje zakładów pracy: Helmond.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV z dopiskiem
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB rejestrację
poprzez formularz kontaktowy
tpmwork.com/#formularz LUB
kontakt telefoniczny (w dni robocze w godzinach urzędowania biura) pod numerem +48 61
820 55 50 (Certyfikat nr 2318).
Prosimy 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 Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Pracownik produkcji. Poszukujesz pracy wyłącznie na
okres Świąt, lub może dłużej?
Zgłoś się już DZIS ! Venlo. Chcesz
dorobić przez okres Świąt Bożego Narodzenia, a może poszukujesz pracy na dłużej??? Nie zwlekaj. Zgłoś się już DZIS !!! Praca
produkcyjna przy sortowaniu i

pakowaniu owoców i warzyw w
Holandii (okolice Venlo). Pary
mile widziane!! Zapewnimy Ci:
Minimum formalności w PolsceHolenderska umowa o prace
podpisywana w naszej filii głównej w Venlo, co tygodniowe wypłaty przelewane bezpośrednio
na konto, zakwaterowanie (do
20 roku życia bezpłatne!!!!!!!!!
), pomoc polskiego personelu
po przyjeździe do Holandii, pomoc przy wyrobieniu numeru
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne,
bezpłatny transport samochodem z miejsca zamieszkania
do pracy, dodatki urlopowe i
wakacyjne. Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o
wysłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w temacie
wpisując ‘Praca Świąteczna’.
Bądź po większą ilość informacji proszę o kontakt pod
numerem +48 517 493 205.
W aplikacji prosimy umieścić
następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
r. o ochronie danych osobowych.).
Monter izolacji podłóg.
Zagraniczna firma poszukuje
monterów izolacji podłóg do
pracy na licznych budowach
na terenie Holandii. Mile widziane ekipy 2-osobowe z
własnym autem. WYMAGANIA: doświadczenie na w/w
stanowisku, komunikatywna
znajomość języka niderlandzkiego/ angielskiego/ niemieckiego (min. 1 osoba w grupie)
auto (1 na ekipę), CV w języku
obcym. OFERTA PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI):
holenderska umowa o pracę,
stawka 10,50-11 EUR netto/
godzina, zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z dostępem
do Internetu) zorganizowane
i opłacone przez pracodawcę,
darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/rezerwowe. KONTAKT:
biuro: +48 864 711 471, Paulina: +48 573 313 366 (lub
SMS), Paweł: +48 511 790
286 (lub SMS), Milena: +48
510 035 031 (lub SMS), e-mail: cv@ch-24.com (w tytule prosimy wpisać „MONTER IZOLACJI PODŁÓG - NL”).
Mechanik samochodowy.
Agencja Pracy TPM poszukuje
mechanika samochodowego
do pracy w Holandii. Praca
na dłuższy okres. Wymagania
: doświadczenie w pracy na
stanowisku mechanik samochodowy, prawo jazdy kat. B.
Agencja Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę polskiego
koordynatora, cotygodniowe
wypłaty na konto, możliwość
pracy długoterminowej, legal-

ną pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), stawkę 9.00 euro
netto/h, dużą ilość godzin pracy
(możliwość nadgodzin). CHARAKTER PRACY: praca od listopada. Miejscowość: Helmond.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV z dopiskiem
MECHANIK SAMOCHODOWY na
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB
kontakt telefoniczny (w dni robocze w godzinach urzędowania
Reklama

biura) pod numerem +48 61
820 55 50 (Certyfikat nr 2318).
Prosimy 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 Podgórne ulica 25 Stycznia
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Malarz budowlany. Mile
widziane zorganizowane ekipy
2-osobowe z własnym autem.
WYMAGANIA:
doświadczenie
na w/w stanowisku (malowanie
ścian, fasad, renowacja drzwi i
okien), komunikatywna znajomość języka niderlandzkiego/ angielskiego/ niemieckiego (min.
1 osoba w grupie), auto (1 na
ekipę), mile widziany certyfikat
VCA, CV w języku obcym. OFERTA
PODSTAWOWA (PODLEGA NEGOCJACJI): holenderska umowa o

pracę, stawka OD 11,25-12,50
EUR netto/godzina , min. 37
godzin pracy tygodniowo (możliwość nadgodzin na niektórych
projektach), zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z dostępem do
Internetu) zorganizowane i opłacone przez pracodawcę, darmowe ubezpieczenie, wakacyjne/
rezerwowe. KONTAKT: biuro: +48
864 711 471, Paulina: +48 573
313 366 (lub SMS), Paweł: +48
511 790 286 (lub SMS), Milena:
+48 510 035 031 (lub SMS).
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

Otrzymaliśmy od Was wiele listów
dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy
kolejne z nich. Na pytania
Czytelników odpowiadamy we
współpracy z pracownikami
Kancelarii Podatkowej Anna
Kłosowska www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy za
wszystkie nadesłane wiadomości,
jak również za okazane nam
zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do
naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

•••
Witam,
Od grudnia 2014 roku jestem po ślubie z małżonką, która
ma syna z poprzedniego małżeństwa. Mieszkamy pod tym
samym adresem w Polsce, a ja
pracuję w Niemczech. Od listopada 2017 roku adoptowałem
jej syna. Czy zwrócą mi Kindergeld od 2014 roku czy dopiero
Reklama

od adopcji? Ogólnie z żoną i
synem mieszkamy razem pod
tym samym adresem od 2012
roku, ale wtedy syn jeszcze adoptowany nie był (ale ja utrzymywałem rodzinę).
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Na dzieci, które z Państwem
mieszkają, mogą Państwo starać
się o zasiłek rodzinny z Niemiec
(Kindergeld) od momentu zawarcia związku małżeńskiego.

•••
Dzień dobry,
Piszę do Państwa z prośbą
o pomoc. Mam taką sytuację, że
obecnie jestem w 10 tygodniu

ciąży. Pracuję w firmie logistycznej poprzez biuro pracy. Ciążę
na razie zgłosiłam tylko mojemu
przełożonego z firmy, który mi
obiecał, że na razie nic nie zgłosi do biura, ponieważ 30 kwietnia kończy mi się umowa. Niby
mam ją mieć przedłużoną do 15
października tego roku, ale na
papierze tego jeszcze nie mam.
Ponieważ praca nie jest lekka muszę podnosić ciężkie boksy
od 10 do 25 kilo i to kilkanaście
razy dziennie, to mój organizm
odmawia posłuszeństwa. Odczuwam straszne bóle pleców, nóg,
no i popołudniami, kiedy jestem
już w domu, mam bóle brzucha,
które uważam, że są spowodowane podnoszeniem ciężarów.
Moje pytanie brzmi: czy jeżeli
po przedłużeniu umowy zgłoszę
chorobowe związane z niezdolnością do pracy z powodu ciąży,
to czy będzie mi ono przysługiwać, czy raczej dostanę zwykle
chorobowe płacone 70 procent
od zarobków? Dziękuję uprzejmie za Waszą pomoc.
Z pozdrowieniami
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Powinna mieć Pani płacone
100 procent stawki. Pracodawca
albo będzie sam wypłacał chorobowe, albo fakt chorobowego
zgłosi do UWV. Prosimy jednak
pamiętać, że nawet przy wypłacaniu zasiłku chorobowego przez
UWV nadal będzie Pani podlegać
pod pracodawcę.

•••

Witam,
Czy nie będąc w związku
małżeńskim można się rozliczyć
z podatku w Belgii razem? Wynajmujemy razem dom. Pozdrawiam

Witam,
Mam problem. Mieszkałam
z chłopakiem w 2015 roku i dostawaliśmy dodatki mieszkaniowe i do ubezpieczenia. On był
zameldowany jako mój partner,
a dofinansowania były na mnie.
Niedawno przyszło rozliczenie
roczne i muszę zwrócić prawie 2
tysiące euro. Czy są możliwości
prawne, żeby on też płacił, bo
sam od siebie tego nie zrobi?
Prosiłabym o poradę w tej sprawie.
Pozdrawiam

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

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

•••

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Generalnie samo wynajmowanie domu nie uprawnia do rozliczenia się wspólnego w Belgii, jednak najlepiej zadzwonić do urzędu
FOD, przedstawić dokładnie swoją
sytuację i zapytać o możliwość
rozliczenia wspólnego.

Urząd skarbowy wszelkie
przelewy realizuje na konto
wnioskodawcy/beneficjenta. Jeśli to Pani nim była, to pieniądze
trafiały na Pani konto, dlatego
też zwrotu wymagają właśnie od
Pani.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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NA WESOŁO
Przychodzi baba do lekarza i mówi, że chce schudnąć.
- Proszę codziennie biegać godzinę po parku - zaleca lekarz.
- Przed śniadaniem czy po?
- Zamiast, proszę pani, zamiast!
Wjeżdża baba do gabinetu lekarskiego na rowerze, a
na plecach ma karabin.
- Co pani jest? - pyta zdziwiony
lekarz.
- Wyścig zbrojeń! - skanduje
baba.
Po przejrzeniu wyników
lekarz mówi do baby :
- Ma pani kamienie w pęcherzu żółciowym, zwapnienia w płucach, piasek w moczu...
- Panie doktorze! A czy mam
trochę cementu? Bo widzi pan,
mąż będzie budował domek na
działce...
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Proszę doktora, cierpię na
zaniki pamięci..
- Od kiedy?
- Co od kiedy?
Ach, przychodzi baba do
lekarza i mówi:
- Panie doktorze, wszyscy mówią mi, że ja jestem nienormalna,
lubię naleśniki.
- Ależ skąd, ja też lubię naleśniki - odpowiada lekarz.

NA WESOŁO

NA WESOŁO

- Och, to ja pana bardzo zapraszam, mam cała szafę naleśników.
Przychodzi baba do lekarza:
- Bolało mnie, panie doktorze.
- A gdzie?
- Na dworcu głównym.
- Ale w którym miejscu?
- Na trzecim peronie.
Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, chciałam...
- Proszę się rozebrać.
Gdy kobieta się rozebrała, lekarz pyta:
- No i co pani dolega?
- Nic, ja chciałam tylko zapytać, czy pan doktor nie potrzebuje
ziemniaczków na zimę...
Przychodzi baba do doktora.
- Panie doktorze źle widzę z
bliska. - mówi baba.
- A z daleka? - pyta doktor.
- Oj. Z daleka, z daleka, aż z
Częstochowy.
Do sklepu wchodzi blondynka i zwraca się do ekspedientki:
- Poproszę episkopat.
- Chyba epidiaskop?
- Proszę pani, to ja podejmuję
diecezje!
- Chyba decyzję?
- Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem!
cy:

Blondynka pyta się na uli-

- Przepraszam, która jest godzina?
- Za piętnaście siódma - odpowiada zagadnięty mężczyzna. Na
to blondynka:
- Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście minut tylko która jest teraz, baranie!!!
Przed automatem z wodą
sodową stoi blondynka.
Wrzuca monetę, czeka aż
szklanka napełni się wodą, wypija, wrzuca monetę i tak bez końca.
Ludzie stojący za nią w kolejce niecierpliwią się.
- Niech się pani pośpieszy!
- Nie ma głupich, ja cały czas
wygrywam!

NA WESOŁO

Stoją dwie blondynki na
przystanku i czekają na autobus.
Autobus podjeżdża, a one
podchodzą do drzwi kierowcy i
jedna się pyta:
- Dojadę tym autobusem do
Centrum?
- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja? - pyta druga.
Przychodzi blondynka do
sklepu elektrycznego i mówi:
- Poproszę lotnika.
- Nie mamy lotników, ale chyba pani chodzi o pilota do telewizora.
- O tak, tak. Proszę się ze
mnie nie śmiać. W tej dziedzinie
jestem lajkonikiem.
Lekarz zwraca się do
blondynki, która chce poddać
się kuracji odchudzającej:
- A ile pani ważyła najmniej ?
- 2 kg 80 dkg panie doktorze.
W gazecie, w dziale praca ukazało się ogłoszenie,
że policja poszukuje ludzi do
pracy.
Zgłosiły się trzy blondynki.
Stanowisko było jedno. Postanowiono więc wybrać tą jedną w drodze małego testu.
- Proszę bardzo, tu mamy dla
pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam jak
najwięcej o nim, co się pani nasuwa, jakieś spostrzeżenia.
- Jezu! On ma tylko jedno
ucho!
Kandydatce podziękowano.
Druga otrzymała takie samo polecenie.
- Jezu! On ma tylko jedno
ucho!
Ta również wypadła poniżej
oczekiwań. Poproszono trzecią
kandydatkę.
Proszę bardzo, tu mamy dla
pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam o
nim jak najwięcej , co pani może
powiedzieć o tej osobie na podstawie zdjęcia.
- Ten człowiek nosi szkła kontaktowe.
Komisja spojrzała zadziwiona. Sprawdzono w dokumentach;
rzeczywiście.
- No wspaniale! Gratulujemy!
Jest pani przyjęta. Ale jak pani to

NA WESOŁO
wydedukowała?
- To proste. Ten człowiek nosi
szkła kontaktowe, bo nie może
nosić okularów.
- Ale dlaczego?
- No jak to? No przecież on ma
tylko jedno ucho!
Przychodzi blondynka do
sklepu RTV i mówi:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam nie rozmawiam z blondynkami.
Na to blondynka wychodzi i
następnego dnia wraca do tego
samego sklepu z ciemną peruką
na głowie i zwraca się do sprzedawcy:
- Poproszę ten telewizor.
- Przepraszam panią, ale nie
rozmawiam z blondynkami.
- Ale skąd pan wiedział, że ja
jestem blondynką.
- Ponieważ to, o co pani prosiła to nie telewizor, tylko mikrofalówka.
Do drzwi domu blondynki
pukają sąsiadki. Blondynka
pyta:
- Kto tam?
- Sąsiadki!
Blondynka odpowiada:
- Nie, nie ma siatek!
Blondynka odchodzi od
bankomatu i mówi do koleżanki:
- Patrz, znowu wygrałam!!!
Pracodawca
zatrudnia
blondynkę:
- Proszę pani, potrzebujemy
przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych...
- To się doskonale składa - odpowiada blondynka. - W poprzednim zakładzie pracy ilekroć coś
się stało zawsze mówili, że to ja
jestem odpowiedzialna.
Przesądna
blondynka
mówi do swojej przyjaciółki:
- Wyobraź sobie, że rano spadł
mi talerz! Boję się, że to może zaszkodzić dziecku, które w sobie
noszę.
- Eee, idź głupia! W zabobony wierzysz? Dwa miesiące przed
moim urodzeniem, mama rozbiła
płytę gramofonową i nic mi nie
jest... nic mi nie jest... nic mi nie
jest...

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem - jest
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony
Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Przystań
w błękicie
***
I.
Do was poeci
powracają myśli
radosne w istnieniu
piękne jak obłok
w kolorach tęczy
II.
Do was poeci
przychodzą troski
tudzież marzenia
nanizane ciszą
perełkami słowa
na nić pajęczą
III.
Od naszej wspólnoty
kultury obyczaju
anieli „po kolędzie”
spływają
z darami przybyli
pastuszkowie ładu
Nad przełęczą trudu
przystanął Anioł Stróż w bieli
on prowadzi nas przez życie
Bóg Miłosierny słucha poetów
i zbawia łaską miłości
w błękicie
***
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DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy

n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

n Informacja telefoniczna

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

PUNKTY POMOCY
n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat
Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam
Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel.
0318-482728,
kom.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com
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