DWUTYGODNIK BEZPŁATNY ••• DWUTYGODNIK BEZPŁATNY ••• DWUTYGODNIK BEZPŁATNY ••• DWUTYGODNIK BEZPŁATNY ••• DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

W NUMERZE
Oferty pracy
STR. 4–12
Ogłoszenia drobne
STR. 12
Halo TV

STR. 17–22

Pytania do eksperta
– listy Czytelników

Prof. Marody: Polacy coraz bardziej
cenią przyjaciół i czas wolny
W życiu Polaków spada znaczenie pracy i religii, a rośnie rola przyjaciół i wolnego czasu - pokazują badania
socjologów. - Polacy zbliżają
się postawami do postaw
społeczeństw zachodnich komentuje dla PAP socjolog
prof. Mirosława Marody.

STR. 14
Przydatne kontakty w Holandii

STR. 23
Reklama

Członkini Polskiej Akademii
Nauk prof. Mirosława Marody z
Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego z zespołem analizuje wyniki międzynarodowego
projektu badawczego, w którym
Europejczykom co 9 lat zadawane
są pytania dotyczące wyznawanych przez nich wartości.
Program badawczy Europejskie Systemy Wartości prowadzo-

ny jest od lat 80. XX w. W Polsce
badania w jego ramach realizowano w latach 1990, 1999, 2008
oraz 2017. „Dzięki temu mamy
dane z 4 punktów czasowych
pokrywających cały okres transformacji. Pokazują nam, jak się
zmieniały w tym czasie wartości
polskiego społeczeństwa” - opowiada w rozmowie z PAP prof. Mirosława Marody.
„Najważniejszy wniosek to
pojawienie się zmian charakterystycznych dla +późnej nowoczesności+ czy wręcz ponowoczesności. To zmiany postaw i
wartości, które przybliżają nas
do tych dominujących w społeczeństwach zachodnich” - mówi
w rozmowie z PAP prof. Mirosława Marody.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Prof. Marody: Polacy coraz bardziej
cenią przyjaciół i czas wolny
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

PRZYJACIELE I CZAS WOLNY
CORAZ BARDZIEJ W CENIE

W jednym z pytań badani proszeni byli, aby zaznaczyć, co jest
dla nich w życiu ważne. Okazuje
się, że Polacy coraz rzadziej zaznaczają religię. Jeszcze w 1990 r.
wskazywało na nią 51 proc. osób,
a w 2017 r. już tylko 39 proc. Spada też znaczenie pracy. Wzrósł
natomiast odsetek badanych,
którzy za ważny w życiu uznają
czas wolny (z 28 do 41 proc.) oraz
przyjaciół i znajomych (z 23 do 42
proc.).

„Polacy jeszcze w 2008 r.
traktowali pracę z prawdziwym
nabożeństwem. W tej chwili jednak widać, że to się zmienia. Ciągle jednak nasi rodacy - podobnie
jak i obywatele innych rozwijających się krajów - cechują się wyższym etosem pracy niż obywatele
krajów takich jak Wielka Brytania
czy Holandia, które były kolebką
kapitalizmu. A tam ludzie przestają uważać pracę za podstawowy obszar życia” - podsumowuje
badaczka. I zwraca uwagę, że zamiast tego rośnie znaczenie czasu
wolnego i relacji z przyjaciółmi czy
znajomymi.
Komentując kwestię podejścia do religii prof. Marody wyja-

śnia: „Poprzednio należeliśmy do
krajów religijnych, a teraz zaczynamy się zbliżać do krajów zsekularyzowanych. Nastąpił spadek
osób uczestniczących w mszach,
ale nie drgnął odsetek ludzi deklarujących się jako wierzący katolicy. Dane świadczą o tym, że coraz
mniej ludzi traktuje katolicyzm
jako kwestię wiary, a postrzega go
raczej jako element kultury, tożsamości” - mówi badaczka.
Inne zmiany, które przybliżają nas do Zachodu, to zmiany
postaw dotyczących roli kobiety
w społeczeństwie. „W 1990 r. postawy tradycyjne - rolą kobiety jest
prowadzenie domu i wychowywanie dzieci - były podtrzymywane
bardzo mocno przez ok. połowę
społeczeństwa. A w 2017 r. odsetek osób, które opowiadają się za
tymi wartościami, wynosi już ok.
12 proc.” - opowiada prof. Marody.
Podaje przykład, że systematycznie spada np. procent osób, które
zgadzają się ze stwierdzeniami, że
„dziecko cierpi, gdy matka pracuje” albo że „mężczyźni są lepszymi
przywódcami politycznymi”.
NOWOCZESNE
SPOŁECZEŃSTWO? JUŻ NIE!

FOT. FREEIMAGES.COM / CAMYAM73
Reklama

Prof. Marody precyzuje, że to
tylko niektóre zmiany postaw pokazujące, że w Polsce - tak jak i
w świecie zachodnim - następuje
transformacja - przechodzenie z
nowoczesności do ponowoczesności.
„Nowoczesność to w socjologii
zbiór cech, które swój najpełniejszy wyraz uzyskały w XIX wieku i
charakteryzowały społeczeństwa
zachodnie do połowy XX wieku. W
sferze kultury to np. przekonanie
o dominacji jednej prawdziwej religii. Czy przekonanie, że istnieje
ścisły podział zadań wedle płci”
- podaje przykłady prof. Marody. I
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zwraca uwagę, że - zgodnie z wynikami badań - takie poglądy w
Polsce przestają być popularne.
Jak zauważa, zmiany, które
zachodzą w społeczeństwie, są
tuszowane próbami odgórnego
porządkowania rzeczywistości.
„Taką próbą - z góry skazaną
na niepowodzenie, ale ciągle
podejmowaną - jest próba powrotu do przeszłości. Zbudujmy
sobie poprawioną, zamożną
II RP. A tego nie da się odtworzyć!” - mówi.
Jak dodaje, w Polsce wyraźnie
zmieniły się odpowiedzi, które są
traktowane jako wskaźniki tolerancji na odmienność. Wymienia,
że między latami 1990 a 2017
nastąpił spadek odsetka osób,
które nie chciały mieć za sąsiadów: Żydów (z 18 do 10 proc.),
homoseksualistów (z 71 do 30

proc.) albo osób innej rasy (z 17
do 8). Natomiast w porównaniu
z 2008 rokiem wzrósł odsetek
osób, które nie chciałyby mieć za
sąsiada imigrantów (z 18 do 21
proc.) czy muzułmanów (z 25 do
35 proc.). „Nie trudno dostrzec, że
akurat te dwie kategorie stanowiły
ostatnio ulubiony podmiot służący
do kreowania wroga w dyskursie
politycznym. Nie wykluczam, że
gdybyśmy teraz przeprowadzali te
badania, odsetek niechęci wobec
homoseksualistów byłby również
znacznie wyższy „ - komentuje badaczka.
KRYZYS? LĘKAMY SIĘ

Prof. Marody podkreśla,
że dla wielu ludzi zachodzące
przemiany są odbierane w kategoriach głębokiego kryzysu.

„Według teoretyków takich jak
francuski socjolog Alain Touraine mamy obecnie do czynienia wręcz
z rozpadem społeczeństwa. Można sobie pomyśleć, że przecież
nic się dookoła nas nie rozpada i
zastanawiać się, czy ten socjolog
przypadkiem nie histeryzuje. Jednak jeśli się pogrzebie w danych,
można zauważyć masę objawów,
które wskazują, że +rozpad społeczeństwa+ to może być właściwe
określenie” - ocenia prof. Marody.
Jak wynika z badań kwestionariuszowych, Polacy mają
w sobie całkiem spory ładunek
lęku. A w dodatku lęk ten nie koreluje niemal z żadnymi z innymi
wskaźnikami - np. grupą społeczną, wiekiem, czy wyznawanymi
wartościami. „Mamy tu więc do
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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PRACA
Spawacz MIG MAG. Biuro
Tempoline z siedziba w Hoofddorp poszukuje dla swojego
klienta w Putten spawaczy MIG-MAG. Praca na dłuższy okres
czasu ze stawka 14 euro brutto na godzinę. Oferta skierowana jest zarówno do osób posiadających zakwaterowanie
prywatne w okolicach Putten
jak i do osób, które potrzebują
zakwaterowania agencyjnego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt droga mailowa
: praca@p-tempoline.nl bądź
pod numerem telefonu: +31
23 555 40 60.
Sprzątanie pokoi hotelowych. Biuro Van Koppen & Van
Eijk z oddziałem w Aaslmeer

poszukuje zmotywowanych i
chętnych do pracy pracowników do hotelu dla jednego z
naszych klientów w Schiphol
- niedaleko parku Amsterdamse Bos. Praca polega na przygotowaniu pokoi hotelowych
dla nowych gości. Wymagamy:
motywacji do pracy, znajomości języka angielskiego w
stopniu dobrym (język będzie
sprawdzany podczas rozmowy
kwalifikacyjnej), dostępność
w pełnym wymiarze godzin,
umiejętność pracy w zespole
jak i samodzielnej, mile widziane prawo jazdy i własne
zakwaterowanie. Oferujemy:
ubezpieczenie, cotygodniowe
wypłaty lub miesięczne, dużą
ilość godzin - praca na podsta-

wie grafiku, możliwość pracy
7 dni w tygodniu. Jeśli uważasz, że ta oferta jest właśnie
dla Ciebie i chcesz spróbować
swoich sił w profesjonalnej
firmie wyślij do nas swoje CV
na adres: aalsmeer@vkve.nl
lub przyjdź do naszego biura:
Aalsmeer Zwarteweg 110,
1431VM.
Prace fizyczne. DEURNE.
Agencja Pracy TPM poszukuje
ludzi do pracy w Holandii. W
skład oferty wchodzą: prace
fizyczne przy załadunku, rozładunku, przenoszeniu produktów w firmie zajmującej się
produkcją ziół, przypraw, odżywek i aromatów 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 kwietnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRACE
FIZYCZNE na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com (Certyfikat nr
2318). Kontakt telefoniczny
możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod numerem
(+48)618205550. 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/.
Operator wózka widłowego. OD ZARAZ !!!! Einhoven.
Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy jako operator wózka widłowego w firmie Scherpenshuizen. Miejsce
pracy: Eindhoven. Rozpoczęcie
pracy: Praca od zaraz. Wyma-

gania: certyfikat uprawniający jazdę wózkiem widłowym,
warunkiem koniecznym jest
komunikatywna znajomość
języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego,
doświadczenie
logistyczne
preferowane, chęć rozwoju
osobistego,
punktualność.
Oferujemy: Pracę stała w renomowanej firmie na długi okres
czasu (40 godzin plus), Pomoc
polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc
przy wyrobieniu numeru sofii,
Wynagrodzenie w systemie
tygodniowym, Darmowy transport do pracy, Możliwa pracy
także dla par, Stawki zgodne
z holenderskim CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, Dodatki

Prof. Marody: Polacy coraz bardziej
cenią przyjaciół i czas wolny
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czynienia z uogólnionym, egzystencjalnym lękiem, którego źródeł nasz kwestionariusz w ogóle
nie chwyta” - zwraca uwagę prof.
Marody.
Ale oprócz badań kwestionariuszowych w projekcie
przeprowadzono
dodatkowo
12 grupowych wywiadów zogniskowanych.
„Wypowiedzi
badanych sugerują, że źródłem
tego lęku może być rozpadanie
się rzeczywistości, w której do
tej pory żyliśmy” - komentuje
prof. Mirosława Marody. „To się
przejawia np. w tym, że ludziom
trudno dziś określić, co to znaczy odnieść sukces w życiu, a co
jest porażką. Badani mają też
dylematy, w jaki sposób pokierować dziećmi. Albo jak wieść
życie rodzinne w rzeczywistości,
w której większość czasu pochłania praca” - opowiada rozmówczyni PAP.

Z wywiadów zogniskowanych
- mówi socjolog - wynikło również, że w naszym społeczeństwie
obecnie mamy bardzo wysoki poziom pogardy wobec innych ludzi.
„Pogarda to u nas podstawowy
środek, przy pomocy którego jednostka buduje swoje poczucie
wartości. Jeśli zajmuję w hierarchii środkową pozycję, to żeby
ochronić swoje poczucie wartości
pogardzam i tymi, którzy są na
górze, i tymi, którzy są na dole” zwraca uwagę prof. Marody.
Zdaniem socjolog zarówno
ów lęk, jak i pogarda są wzmacniane przez cechy dominującego dyskursu politycznego,
w którym straszenie różnymi
zagrożeniami połączone jest
zazwyczaj z naznaczaniem różnych grup społecznych jako „nosicieli” tych zagrożeń. „Aż dziw
bierze, że w takiej atmosferze
ludziom udaje się zachować
bardziej zrównoważony ogląd
rzeczywistości. Sprzyja temu
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otwarcie Polski na świat i gromadzenie doświadczeń z życia
w innych krajach. Kraje Unii
Europejskiej stają się też coraz
częściej układem odniesienia
do formułowania oczekiwań pod
adresem naszej własnej rzeczywistości” - mówi prof. Marody.
Dodaje, że w sytuacji „rozpadu społeczeństwa” jako systemu
podzielanych znaczeń ujawniają
się ciekawe próby zdefiniowania
na nowo kryteriów powodzenie w
życiu. Prof. Marody streszcza opowieść jednego z badanych, którego życie wydawało się pasmem
porażek i nietrafnych decyzji. „Jednak ten człowiek mówił, że jest z
siebie zadowolony, bo wiele się
przez to nauczył, zdobył nowe doświadczenia. A przede wszystkim
walczy. To specyficzny, ale interesujący sposób definiowania sukcesu: nie poddaję się i udaje mi
się nie przegrać” - podsumowuje.
Projekt „Wartości w dobie
(globalnego) kryzysu” realizowa-

ny jest w ramach grantu OPUS
z Narodowego Centrum Nauki.
Badania potrwają jeszcze rok.
Naukowcy w kolejnych miesiącach analizować będą jeszcze
odpowiedzi Polaków na tle odpowiedzi obywateli innych krajów Europy.
„Chcemy też sprawdzić, na
ile kryzys - przejście ze świata
nowoczesnego do ponowoczesnego - prowadzi do tego, że podziały
strukturalne zostaną zastąpione
podziałami wartości. Już z pierwszych analiz widać, że poglądy Polaków odrywają się od ich miejsca
w strukturze społecznej i zaczynają być warunkowane ogólniejszymi wyobrażeniami na temat
tego, jak powinno wyglądać nasze
życie” - zapowiada socjolog.
PAP - NAUKA W POLSCE,
LUDWIKA TOMALA
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL
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Nasza Holandia
PRACA
urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: CV proszę przesyłać w
języku angielskim ! Sandra
Sadowska, Tel.: +48 51 749
32 05, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.
Dekarz. Praca w Holandii.
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie
doświadczenie w zawodzie,
min. komunikatywna znajomość j. niemieckiego, angielskiego lub holenderskiego,
prawo jazdy kat. B i własny
samochód mile widziane, gotowość do podjęcia pracy za
granicą: Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne
zakwaterowanie, holenderska
umowa o prace, ubezpieczenie
zdrowotne. Zainteresowanych
Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV) drogą mailową na adres: joanna@worxx.
nl, tel 0031 485 350 380 Joanna.
Tynkarz. W Holandii. Dla
Reklama

naszego klienta, znanej na
holenderskim rynku firmy z
branży budowlanej, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:TYNKARZ. Zakres pełnionych obowiązków: Tynkowanie
ścian betonowych zgodnie
z wytycznymi. Wymagania:
minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, komunikatywny
język holenderski, angielski
lub niemiecki, posiadanie certyfikatu VCA, mile widziane
prawo jazdy kat. B oraz własny
samochód na wyjazd, dobra
organizacja pracy oraz odpowiedzialność,
umiejętność
czytania rysunku technicznego mile widziana, narzędzia
ręczne, buty i strój roboczy.
Oferujemy: Darmowe zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Płatny urlop, Miejsce
pracy maks. 35km od miejsca zakwaterowania, Praca w
oparciu o zasady NBBU – Holenderskiego Związku Pośrednictwa Pracy, Wynagrodzenie
netto za godzinę pracy: 12 –
12,80 euro. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające
powyższe kryteria proszone
są o wysłanie CV w j. polskim
oraz w jednym z w/w języków
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisu-

jąc: TYNKARZ. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forbis Sp. z o.o.
Sp. K (KRS 0000652679) z
siedzibą w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Gogolińska 2,
(47-100), Strzelce Opolskie,
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych
osób zainteresowanych pracą
za granicą (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Załadunek i rozładunek
ciężarówek. De Kwakel. Van
Koppen & Van Eijk z oddziałem
w Aalsmeer poszukuje zmotywowanych i chętnych do pracy
pracowników do magazynu
dla jednego z naszych klientów

w De Kwakel przy rozładunku
i załadunku ciężarówek. WYMAGANIA: znajomość języka
angielskiego lub holenderskiego, umiejętność korzystania
z ETP (Electric Pallet Truck)
jest mile widziana, własne
zakwaterowanie i transport.
OFERTA: atrakcyjne wynagrodzenie - 10,25 euro, praca od
poniedziałku do piątku, możliwość stałego zatrudnienia u
klienta, pomoc w załatwieniu
formalności (ubezpieczenie).
Jeśli uważasz, że ta oferta jest
właśnie dla Ciebie i chcesz
spróbować swoich sil w profesjonalnej firmie wyślij do nas
swoje CV na adres: aalsmeer@
vkve.nl lub przyjdź do naszego
biura: Aalsmeer Zwarteweg
110, 1431VM.
Stolarz budowlany. Oczekiwania: OCZEKIWANIA: min.
3-letnie doświadczenie w zawodzie, min. komunikatywna
znajomość j. niemieckiego,
angielskiego lub holenderskiego, prawo jazdy kat. B i własny
samochód mile widziane, gotowość do podjęcia pracy za
granicą. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne
zakwaterowanie, holenderska
umowa o prace, ubezpieczenie
zdrowotne. Zainteresowanych

Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV) drogą mailową na adres: joanna@worxx.
nl, tel 0031 485 350 380 Joanna.
Operator wózka widłowego Reachtruck. Wysokie
stawki ! Echt. Agencja Pracy Czasowej Jupiter (nr cert.
10790) poszukuje dla nowego
Holenderskiego klienta z branży logistycznej osób do pracy
jako: Operator wózka widłowego bocznego (REACHTRUCK).
Specyfika pracy: Jest to praca
w magazynie logistycznym. Zadaniem operatora jest replenishment- wymiana palet oraz
ładunek i załadunek kontenerów. Przed rozpoczęciem pracy
każdy operator przejdzie test
sprawdzający, jeżeli taki test
zostaje zdany- operator rozpoczyna prace w firmie. Jest
to praca 2 zmianowa. Miejsce
pracy: Holandia, miejscowość
Echt. 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 zdolno-

ści interpersonalne i nastawienie na współpracę. Oferujemy:
Stawka 11.36 euro brutto+
( 0.50 euro za każda godzinę
pracy po przepracowaniu 4
tygodni) plus 10.87 procent
dodatek wakacyjny = 13.15
euro, minimum formalności w
Polsce- Holenderska umowa o
prace podpisywana w naszej
filli 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. Sandra Sadowska
517493205.
Rekruter / intercedent.
ITS Flex Service BV poszukuje
kandydatow do pracy na stanowisku. intercedent / rekruter. Obowiązki: pozyskiwanie
nowych klientów, rekrutacja i
selekcja pracowników, utrzymywanie dobrych relacji z
klientami firmy, rozwiazywanie problemów, drobne prace
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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administracyjne.
Oczekiwania: znajomość języka holenderskiego w mowie i piśmie,
znajomość języka angielskiego, polskiego, słowackiego,
rumuńskiego będzie dodatkowym atutem, dyspozycyjność, sumienność, dbałość,
rzetelność. Oferujemy: stalą
umowę o prace ( okres próbny
2 miesiące ), atrakcyjne wynagrodzenie, laptop, samochód
i telefon komórkowy, mila
atmosferę pracy, prace od 9
do 17.30. CV proszę wysyłać
na adres info@its-flexservice.
com.
Operator wózka elektrycznego. W magazynie wysyłkowym. Venlo. Dla naszych
klientów poszukujemy osób
do pracy jako operator wózka
elektrycznego EPT z certyfikatem. Miejsce pracy: Venlo.
Rozpoczęcie pracy: Praca od
zaraz. Wymagania: certyfikat
uprawniający jazdę wózkiem
widłowym lub EPT, warunkiem koniecznym jest komunikatywna znajomość języka
angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, doświadczenie logistyczne preferowane,

wysoka sprawność fizyczna ze
względu na kompletowanie
zamówień niekiedy o wadze
do 25kg, motywacja i chęci do pracy na dłuższy okres
czasu, chęć rozwoju osobistego, punktualność. Oferujemy:
Pracę stała w renomowanej
firmie na długi okres czasu
(40 godzin plus), Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Wynagrodzenie w systemie tygodniowym, Darmowy transport
do pracy, Możliwa pracy także
dla par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe
i wakacyjne. Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o
przesłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w treści wpisując Operator wózka elektrycznego EPT. Po więcej informacji bardzo proszę o kontakt
telefoniczny: Sandra +48 517
493 205. Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm..

Stolarz. Praca w Holandii. Dla naszego klienta, znanej na holenderskim rynku
firmy z branży budowlanej,
poszukujemy osoby do pracy
na stanowisku: STOLARZ. Zakres pełnionych obowiązków:
Montowanie ram drzwiowych
i okiennych. Wymagania: minimum 3-letnie doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku, komunikatywny język
holenderski, angielski lub niemiecki, posiadanie certyfikatu
VCA, mile widziane prawo jazdy
kat. B oraz własny samochód
na wyjazd, dobra organizacja
pracy oraz odpowiedzialność,
narzędzia ręczne, buty i strój
roboczy. Oferujemy: Darmowe
zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Płatny urlop,
Miejsce pracy maks. 35km od
miejsca zakwaterowania, Praca w oparciu o zasady NBBU
– Holenderskiego Związku
Pośrednictwa Pracy, Wynagrodzenie netto za godzinę
pracy: 11,25 – 12 euro. Osoby
zainteresowane ofertą oraz
spełniające powyższe kryteria
proszone są o wysłanie CV w j.
polskim oraz w jednym z w/w
języków na adres e-mail: d.dabrowski@grupaforbis.pl w tytule wpisując: STOLARZ. Prosimy
o dopisanie następującej klau-

zuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forbis Sp. z
o.o. Sp. K (KRS 0000652679)
z siedzibą w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Gogolińska 2,
(47-100), Strzelce Opolskie,
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych
osób zainteresowanych pracą
za granicą (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Pracownik produkcyjny.
W Holandii (K/M), ze znajomością języka angielskiego. Miejsce pracy: Culemborg. Opis:
Praca na linii produkcyjnej,
oraz pakowanie gotowego produktu. Wymagania: Znajomości języka angielskiego, Mile
widziane doświadczenie na

wyżej wymienionym stanowisku, Mile widziane prawo jazdy, Gotowości do pracy zmianowej i pracy w nadgodzinach.
Oferujemy: Legalne i długoterminowe zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim,
Atrakcyjne wynagrodzenie w
wysokości 10,22 Euro brutto
+ dodatki zmianowe (od 15-50
procent), Pracę w wymiarze
40h tygodniowo, od poniedziałku do piątku, Zakwaterowanie płatne w wysokości 8995 euro/ tydzień ( pokoje są
maksymalnie dwuosobowe),
Bezpłatny transport do pracy.
Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj już teraz- wszystkie
szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem +48 668
817 007. Możesz także wysłać
Swoje CV na adres: i.mazur@
diwa-personalservice.pl.
Pracownik produkcyjny.
OD ZARAZ. Venlo. Agencja
Pracy Czasowej Jupiter ma
już dwadzieścia lat doświadczenia w rekrutacji i selekcji
pracowników (nr cert. 10790).
Nasi wykwalifikowani, pełni
motywacji, pracownicy tymczasowi pochodzą głównie z
Polski i mogą być zatrudnieni
w różnych sektorach: w branży
spożywczej, transportowej, w

dystrybucji i w sektorze AGF poszukuje nowych pracowników
na stanowisko. Pracownik produkcyjny. 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: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
do pracy na dłuższy okres
czasu. Oferujemy: Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Pracę w renomowanej i stabilnej
firmie przez długi okres czasu,
wynagrodzenie w systemie tygodniowym, Darmowy transport do pracy, Dla osób które
nie ukończyły 20 lat oferujemy
darmowe mieszkania, Możliwa praca także dla par, Stawki
zgodne z holenderskim CAO,
Ubezpieczenie zdrowotne, 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
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potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 13.
Lider produkcji. Nijmegen.
Do naszego klienta poszukujemy osób chętnych do pracy
jako lider pracowników produkcji. Praca głównie polega
na współpracy z innymi liderami produkcji, monitorowanie
pracy pracowników, sprawdzania listy pracowników, oceny
pracowników oraz przekazanie
informacji do działu planowania. Kandydat musi komunikować się w języku niderlandzkim pomiędzy liderami oraz na
zebraniach służbowych. Wymagania: Znajomość języka
niderlandzkiego w stopniu B2,
Wyksztalcenie wyższe, Kultura
osobista, Prawo jazdy. Zapewniamy: wynagrodzenie zgodne
z kodeksem pracy wypłacane
co tydzień, dodatek urlopowy
i wakacyjny, auto służbowe,
szkolenia.
Zainteresowane
osoby prosimy o przeslanie
CV i list motywacyjny w języku
niderlandzkim na adres e-mail
michal.banach@abeos.nl , w
tytule wiadomości proszę wpisać NIJ/NAN.

Operator wózka elektrycznego EPT lub widłowego. OD
ZARAZ!!!! Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy jako operator wózka widłowego lub elektrycznego EPT z
certyfikatem. Miejsce pracy:
Eindhoven. Rozpoczęcie pracy:
Praca od zaraz. Wymagania:
certyfikat uprawniający jazdę
widłowym lub EPT, warunkiem koniecznym jest komunikatywna znajomość języka
angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, doświadczenie logistyczne preferowane,
wysoka sprawność fizyczna ze
względu na kompletowanie
zamówień niekiedy o wadze
do 25kg motywacja i chęci do pracy na dłuższy okres
czasu, chęć rozwoju osobistego, punktualność. Oferujemy:
Pracę stała w renomowanej
firmie na długi okres czasu
(40 godzin plus), Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Wynagrodzenie w systemie tygodniowym, Darmowy transport
do pracy, Możliwa pracy także
dla par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe
i wakacyjne. Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy

o przesłanie CV na s.sadowska@jupiterpolska.pl w treści
wpisując Operator wózka widłowego/EPT. Po więcej informacji bardzo proszę o kontakt
telefoniczny: Sandra +48 517
493 205. Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm..
Elektryk. W Holandii. Dla
naszego klienta poszukujemy
osoby do pracy na stanowisku: ELEKTRYK – praca przy
budowie nowych statków.
Zakres pełnionych obowiązków: Kładzenie i podłączanie
przewodów elektrycznych przy
budowie statku, Podłączanie
urządzeń elektrycznych, Montowanie zespołów elektrycznych na nowych statkach.
Wymagania: minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku, komunikatywny język holenderski,
angielski lub niemiecki, udokumentowane wykształcenie
kierunkowe, mile widziane
prawo jazdy kat. B oraz własny

samochód na wyjazd, dobra
organizacja pracy oraz odpowiedzialność,
umiejętność
czytania rysunku technicznego
mile widziana, narzędzia ręczne, buty i strój roboczy. Oferujemy: Holenderską umowę
o pracę, Darmowe zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Płatny urlop, Miejsce
pracy maks. 35km od miejsca zakwaterowania, Praca w
oparciu o zasady NBBU – Holenderskiego Związku Pośrednictwa Pracy, Wynagrodzenie
netto za godzinę pracy: 11,25
– 12 euro. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające
powyższe kryteria proszone
są o wysłanie CV w j. polskim
oraz w jednym z w/w języków
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisując: ELEKTRYK. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forbis Sp. z o.o.
Sp. K (KRS 0000652679) z
siedzibą w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Gogolińska 2,
(47-100), Strzelce Opolskie,
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych
osób zainteresowanych pracą

za granicą (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Operator koparki przeładunkowej. Agencja Pracy TPM
poszukuje operatora koparki
przeładunkowej (5-ramiennej)
do pracy w Holandii. Praca
na maszynie Liebherr LH 40.
Praca przy załadunku złomu.
Wymagania: doświadczenie w
pracy operatora koparki przeładunkowej, doświadczenie w
pionowym ładowaniu kontenerów 20 i 40 stóp, znajomość j.
angielskiego LUB niemieckiego w stopniu podstawowym.
Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, cotygodniowe
wypłaty na konto, 45-50h
pracy tygodniowo, stawkę godzinową 13, 50 euro brutto,
legalną pracę zgodną z holen-

derskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO). Charakter pracy: praca od kwietnia
2019. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem OPERATOR oraz skanu uprawnień na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com (Certyfikat nr
2318). W celu uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem
(+48)618205550. 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/.
Filetowanie ryb. Zakład
przetwórstwa rybnego - filetowanie ryb Katwijk aan Zee.
Van Koppen & Van Eijk od
15 lat cieszy się zaufaniem
pracowników na terenie całej
Holandii. Dla naszego klienta istniejącego od 1905 r. na
rynku, a prężnie działającego
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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od 1994 r. w Katwijk aan Zee
poszukujemy panie na stanowisko pracownika produkcji
– filetowanie ryb. OBOWIĄZKI: Filetowanie ryb, Krojenie
oczyszczonych ryb, Pakowanie
marynowanych ryb, Różnego
rodzaju prace pomocnicze i
porządkowe.
WYMAGANIA:
zdolności manualne (mile
widziane doświadczenie produkcyjne). OFERTA: zakwaterowanie wraz z transportem do
pracy, atrakcyjne wynagrodzenie 10,02, praca na podstawie
ustalonego grafiku (czasami
nadgodziny), możliwość rozwoju zawodowego i stałego
zatrudnienia, pomoc w załatwieniu formalności (ubezpieczenie, BSN). Jeśli uważasz, że
ta oferta jest właśnie dla Ciebie i chcesz spróbować swoich
sił w profesjonalnej firmie wyślij do nas swoje CV na adres:
aalsmeer@vkve.nl lub przyjdź
do naszego biura: Zwarteweg
110, 1431 VM Aalsmeer.
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje
ludzi do pracy w Holandii. W
skład oferty wchodzą: prace
produkcyjne w fabryce zajmującej się produkcją ziół, przypraw oraz odżywek (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
kwietnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem PRODUKCJA
na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com LUB wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat nr
2318). Kontakt telefoniczny
możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod numerem
(+48)618205550. 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/.
Praca szklarniowa przy
ogórkach/pomidorach.
OD
ZARAZ. Dla jednego z naszych klientów poszukujemy
kandydatów do pracy stałej
na szklarni przy sortowaniu,
ścinaniu lub drajowaniu ogórków/pomidorów. Wymagania:

mile widziane wcześniejsze
doświadczenie na szklarni,
motywacja, chęci do pracy, a
także dyspozycyjność do pracy
na długi okres czasu. Oferujemy: pracę w renomowanej
i stabilnej firmie przez długi
okres czasu, co tygodniowe
wypłaty, zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, pomoc przy wyrobieniu numeru
sofi, 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 szklarniowa. Po
więcej informacji proszę dzwonić pod numer 517493205. 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.).
Zbrojarz. Ze znajomością
języka angielskiego. W Holandii (K/M). Miejsce pracy Middenmeer. Opis: Wykonywanie
prac zbrojeniowych na podstawie rysunku technicznego. Wymagania: Znajomości języka
angielskiego, Doświadczenia
na wyżej wymienionym stanowisku. Oferujemy: Legalne i
długoterminowe zatrudnienie
zgodnie z prawem holenderskim, Atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 13,80 euro
b/h ( przy 40h tygodniowo wynagrodzenie netto wynosi 425
euro), Pracę w wymiarze 40h
tygodniowo, od poniedziałku
do piątku, Zakwaterowanie
płatne w wysokości 50 euro/
tydzień ( pokoje są maksymalnie dwuosobowe). Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj
już teraz- wszystkie szczegóły
omówimy telefonicznie pod
numerem +48 668 817 007.
Możesz także wysłać Swoje CV
na adres: i.mazur@diwa-personalservice.pl.
Pracownik produkcyjny.
W Holandii (K/M), ze znajomością języka angielskiego. Miejsce pracy: Ridderkerk. Opis:
Praca na linii produkcyjnej,
oraz pakowanie gotowego produktu. Wymagania: Znajomości języka angielskiego, Mile
widziane doświadczenie na
wyżej wymienionym stanowisku, Mile widziane prawo jazdy, Gotowości do pracy zmianowej i pracy w nadgodzinach.
Oferujemy: Legalne i długoterminowe zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim,
Atrakcyjne wynagrodzenie w
wysokości 10,22 Euro brutto
+ dodatki zmianowe (od 15-

50 procent), Pracę w wymiarze
40h tygodniowo, od poniedziałku do piątku, Zakwaterowanie płatne w wysokości 8995 euro/ tydzień ( pokoje są
maksymalnie dwuosobowe),
Bezpłatny transport do pracy.
Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj już teraz- wszystkie
szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem +48 668
817 007. Możesz także wysłać
Swoje CV na adres: i.mazur@
diwa-personalservice.pl.
Monter konstrukcji stalowych. United People Polska
Sp. z o.o wpisana do agencji
zatrudnienia pod numerem
18581. Monter konstrukcji stalowych, Holandia. Wymagania:
doświadczenie w zawodzie,
umiejętność czytania rysunków technicznych, znajomość
języka angielskiego lub holenderskiego. Oferujemy: bezpłatny transport do pracy, bezpłatne zakwaterowanie, 525 EUR
za 40 godzin. Jeśli posiadasz
doświadczenie jako monter
konstrukcji stalowych to prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@utdpeople.pl lub uzupełnij nasz formularz https://
utdpeople.pl/zgloszeniowy.
Można się z nami kontaktować
również telefonicznie pod numerem 0048 691 370 595. 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 dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych
Dz. U. 2016 r. poz. 922.
Operator wózka elektrycznego EPT lub widłowego. OD
ZARAZ!!!! Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy jako operator wózka widłowego lub elektrycznego EPT z
certyfikatem. Miejsce pracy:
Venlo. Rozpoczęcie pracy:
Praca od zaraz. Wymagania:
certyfikat uprawniający jazdę
widłowym lub EPT, warunkiem
koniecznym jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, doświadczenie logistyczne preferowane, wysoka sprawność
fizyczna ze względu na kompletowanie zamówień niekiedy o wadze do 25kg motywacja i chęci do pracy na
dłuższy okres czasu, chęć
rozwoju osobistego, punktualność. Oferujemy: Pracę
stała w renomowanej firmie
na długi okres czasu (40 godzin plus), Pomoc polskiego
personelu po przyjeździe
do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii,
Wynagrodzenie w systemie
tygodniowym,
Darmowy
transport do pracy, Możliwa
pracy także dla par, Stawki

zgodne z holenderskim CAO,
Ubezpieczenie zdrowotne, Dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w treści wpisując Operator
wózka widłowego/EPT. Po więcej informacji bardzo proszę o
kontakt telefoniczny: Sandra
+48 517 493 205. Prosimy o
załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.
Monter okien i drzwi z PVC/
aluminium. WYMAGANIA: doświadczenie w montażu drzwi
i okien z PVC (mile widziane
zdobyte na terenie Holandii),
komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego 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,
cotygodniowe
wynagrodzenie, darmowe zakwaterowanie w 1-osobowym
pokoju, ubezpieczenie zdrowotne. Aplikacje proszę wysłać na maila: joanna@worxx.
nl, Tel. 0031 485 350 380
Joanna.
Kierowca autobusu. W Holandii OD ZARAZ. Firma Jupiter
poszukuje kierowcę autobusu
w Holandii którego zadaniem
będzie dowóz pracowników
do pracy. Specyfikacja pracy:
Praca kierowcy jest to to praca
która przede wszystkim polega na przywożeniu/odwożeniu
osób do pracy i z pracy (wykonujemy od 8-10 kursów na
dzień- kursy do danych zakładów pracy). Są to autobusy do
50 osób. Jest to praca mobilna na tzw. telefon. Codziennie
wieczorem kierowcy dostają
Reklama

smsa z grafikiem na kolejny
dzień pracy, jednakże zdarzają
się również dodatkowe kursy,
gdyż pracodawcy mogą również poprosić o większa ilość
pracowników, np. w ciągu dnia.
Wiec jeden kierowca który będzie miał najmniej kursów w
danym dniu, będzie musiał zawieźć te osoby do miejsca pracy. Wymagania: mile widziana
komunikatywna
znajomość
języka angielskiego, minimum
3 letnie udokumentowane
doświadczenie jako kierowca autobusu, motywacja i
dyspozycyjność do pracy od
zaraz na dłuższy okres czasu.
Oferujemy: Praca stała już od
zaraz na dłuższy okres czasu,
umowa o prace z holenderska
filia Jupiter Uintzendbureau,
organizacje płatnego wyjazdu
do Holandii, co tygodniowe
wypłaty(350 euro netto) przelewane bezpośrednio na konto, jak również cotygodniowe
zestawienie przepracowanych
godzin i kosztów, BEZPŁATNE
zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, pomoc przy
wyrobieniu numeru Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki
urlopowe i wakacyjne, rozliczenia podatkowe (Jaaropgave)
dzięki którym odzyskasz nadpłacony podatek. 517493205
Sandra.
Monter fasad osłonowych. Dla naszego klienta
poszukujemy monterów ścian
kur tynowych/osłonowych.
Oczekiwania: doświadczenie
na w/w stanowisku, mile widziane brygady, zdolności manualne, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
VCA. Oferujemy: zatrudnienie
na warunkach holenderskich,
ubezpieczenie
zdrowotne,
atrakcyjne
wynagrodzenie,
kwatera w pełni wyposażona,
bezpłatna. Osoby zainteresowane proszę o przeslania aplikacji na adres: joanna@worxx.
nl, Tel.0031 485 350 380 Joanna.
Pracownik

produkcyjny.

W Holandii (K/M), ze znajomością języka angielskiego.
Miejsce pracy: Wijchen. Opis:
Praca na linii produkcyjnej,
oraz pakowanie gotowego produktu. Wymagania: Znajomości języka angielskiego, Mile
widziane doświadczenie na
wyżej wymienionym stanowisku, Mile widziane prawo jazdy, Gotowości do pracy zmianowej i pracy w nadgodzinach.
Oferujemy: Legalne i długoterminowe zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim,
Atrakcyjne wynagrodzenie w
wysokości 10,22 Euro brutto
+ dodatki zmianowe (od 1550 procent), Pracę w wymiarze
40h tygodniowo, od poniedziałku do piątku, Zakwaterowanie płatne w wysokości 8995 euro/ tydzień ( pokoje są
maksymalnie dwuosobowe),
Bezpłatny transport do pracy.
Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj już teraz- wszystkie
szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem +48 668
817 007. Możesz także wysłać
Swoje CV na adres: i.mazur@
diwa-personalservice.pl.
Elektryk. W Holandii. Dla
naszego klienta poszukujemy
osoby do pracy na stanowisku: ELEKTRYK. Zakres pełnionych obowiązków: Konserwacja i naprawa systemów
elektrycznych na statkach
(praca na lądzie). Wymagania:
minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, komunikatywny
język holenderski, angielski
lub niemiecki, udokumentowane wykształcenie kierunkowe, mile widziane prawo jazdy
kat. B oraz własny samochód
na wyjazd, dobra organizacja
pracy oraz odpowiedzialność,
umiejętność czytania rysunku
technicznego mile widziana,
narzędzia ręczne, buty i strój
roboczy. Oferujemy: Darmowe
zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Płatny urlop,
Miejsce pracy maks. 35km od
miejsca zakwaterowania, PraCIĄG DALSZY NA STR. 10
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PRACA
CIĄG DALSZY ZE STR. 8

ca w oparciu o zasady NBBU
– Holenderskiego Związku
Pośrednictwa Pracy, Wynagrodzenie netto za godzinę
pracy: 11,25 – 12 euro. Osoby
zainteresowane ofertą oraz
spełniające powyższe kryteria proszone są o wysłanie CV
w j. polskim oraz w jednym z
w/w języków na adres e-mail:
d.dabrowski@grupaforbis.pl w
tytule wpisując: ELEKTRYK onshore. Prosimy o dopisanie
następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Forbis Sp. z o.o. Sp. K
(KRS 0000652679) z siedzibą
w Strzelcach Opolskich, adres:
ul. Gogolińska 2, (47-100),
Strzelce Opolskie, moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za
granicą oraz w celu ich umieszczenia w bazie danych osób zainteresowanych pracą za granicą (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
Produkcja okien i drzwi.
Na czym będzie polegać Twoja praca? wykonywanie kilku
z poniższych czynności na linii
produkcyjnej: cięcie, obróbka
i składanie/ zgrzewanie profili; obsługa zagniatarki, klamkownicy; okuwanie skrzydeł;
okuwanie ram; frezowanie
słupków; cięcie stali; obsługa
oczyszczarki; montaż słupków; uszczelkowanie; montaż
zawiasów, szyb; cięcie listew
przyszybowych; zabijanie listew; naklejanie szprosów,
montaż progów alu. Czego od
Ciebie wymagamy? doświadczenie w pracy na produkcji
mile widziane, obsługa wkrętarki mile widziana, obsługa
frezarki mile widziana, zaangażowanie, dokładność, orientacja na jakość, prawo jazdy
oraz auto, znajomość jezyka
niemieckiego lub angielskiego. Oferujemy: holenderska
umowa o prace, mieszkanie
opłacone przez pracodawcę,
ubezpieczenie zdrowotne. Aplikacje proszę przesyłać na : joanna@worxx.nl, tel. 0031 485
350 380 Joanna.
Mechanik samochodowy.
Agencja Pracy TPM poszukuje
mechanika samochodowego
do pracy w Holandii. Wymagania: doświadczenie w pracy
mechanika samochodowego,

umiejętność przeprowadzania
badań technicznych i przeglądów samochodowych. Agencja
Pracy TPM oferuje: zakwaterowanie (opcjonalnie), ubezpieczenie zdrowotne, cotygodniowe wypłaty na konto, min.
40h pracy tygodniowo, legalną
pracę zgodną z holenderskim
Układem Zbiorowym Pracy
(zwanym CAO). Charakter pracy: praca od zaraz. Miejsce
pracy: Helmond. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem MECHANIK
na adres: info@theperfectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318).
W celu uzyskania szczegółów oferty prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem
(+48)608404233. 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/.
Praca przy różach. Rijnsburg. Van Koppen & Van Eijk z
oddziałem w Aalsmeer poszukuje zmotywowanych i chętnych do pracy pracowników
dla jednego z naszych klientów w Rijnsburg przy różach.
OBOWIĄZKI: rozpakowywanie,
pakowanie, przygotowywanie
zamówień, przycinanie róż.
WYMAGANIA: język angielski lub holenderski w stopniu
podstawowym, doświadczenie
w pracy przy różach, własne
zakwaterowanie i transport.
OFERTA: możliwość rozwoju
zawodowego i stałego zatrudnienia, zwrot kosztów dojazdu
powyżej 10 km, pomoc w załatwieniu formalności (ubezpieczenie). Jeśli uważasz, że ta
oferta jest własnie dla Ciebie
i chcesz spróbować swoich sil
w profesjonalnej firmie wyślij
do nas swoje CV na adres: aalsmeer@vkve.nl lub przyjdź do
naszego biura: Aalsmeer Zwarteweg 110, 1431VM.
Stolarz. Dla naszego
klienta w Holandii poszukujemy: Stolarzy. Praca przy remontach, budowach a także
konserwacjach. Wymagania:
Prawo jazdy kat. B, własny
transport, Doświadczenie w
zawodzie,
Komunikatywny
angielski, VCA mile widziane.
Wynagrodzenie: Stawka do
negocjacji w zależności od lat
i rodzaju doświadczenia. Osoby zainteresowane ofertą oraz
spełniające powyższe kryteria
proszone są o wysłanie CV w j.
polskim oraz w jednym z w/w
języków na adres e-mail: d.dabrowski@grupaforbis.pl w tytule wpisując: STOLARZ. Prosimy

o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forbis Sp. z
o.o. Sp. K (KRS 0000652679)
z siedzibą w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Gogolińska 2,
(47-100), Strzelce Opolskie,
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych
osób zainteresowanych pracą
za granicą (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Magazynier. W Holandii
ze znajomością języka angielskiego (K/M). Miejsce pracy
Waalwijk. Opis oferty: Pakowanie, sortowaniem komisjonowanie różnego rodzaju artykułów na magazynie; Zbieranie
zamówień dla sklepu internetowego (począwszy od karmy
dla zwierząt, skończywszy na
telefonach, zabawkach i narzędziach). Wymagania: Znajomości języka angielskiego,
lub holenderskiego, Gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym (pierwsza i druga
zmiana). Oferujemy: Legalne i
długoterminowe zatrudnienie
zgodnie z prawem holenderskim, Atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 10 euro
brutto/h, Zakwaterowanie
płatne w wysokości 97,50
euro/ tydzień (pokoje dwu,
lub jednoosobowe). Brzmi
ciekawie? W takim razie
aplikuj już teraz- wszystkie
szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem
+48 668 817 007. Możesz
także wysłać Swoje CV na
adres: i.mazur@diwa-personalservice.pl.
Pracownik
produkcyjny z funkcja operatora
maszyn. Venlo. Agencja
Pracy Czasowej Jupiter
ma już dwadzieścia lat doświadczenia w rekrutacji i
selekcji pracowników (nr
cert. 10790). Nasi wykwalifikowani, pełni motywacji,
pracownicy tymczasowi pochodzą głównie z Polski i
mogą być zatrudnieni w różnych sektorach: w branży
spożywczej, transportowej,
w dystrybucji i w sektorze
AGF poszukuje nowych pracowników na stanowisko:
Pracownik
produkcyjny.
Zakres obowiązków: sortowanie i pakowanie owo-

ców, warzyw lub cytrusów na
taśmie produkcyjnej, ważenie
produktów do pojemniczków,
stickerowanie produktów, inne
prace produkcyjno-magazynowe zlecone przez Pracodawcę. Wymagania: motywacji do
pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność do pracy
na dłuższy okres czasu (łącznie
Święta Bożego Narodzenia).
Oferujemy: Pomoc polskiego
personelu po przyjeździe do
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu numeru sofii, Pracę w
renomowanej i stabilnej firmie przez długi okres czasu,
wynagrodzenie w systemie
tygodniowym, Darmowy transport do pracy, Dla osób które
nie ukończyły 20 lat oferujemy
darmowe mieszkania, Możliwa praca także dla par, Stawki
zgodne z holenderskim CAO,
Ubezpieczenie zdrowotne, Dodatki urlopowe i wakacyjne.
Rekrutacja: Sandra Sadowska, Tel: +48 517 493 205, 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.).
Pracownik produkcyjny.
Start od 1 kwietnia. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi
do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą: prace produkcyjne w firmie zajmującej
się przetwórstwem mięsnym
- pakowanie i sortowanie kiełbas, szaszłyków, wędlin (Best
Reklama

- praca na taśmie). 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 kwietnia
2019. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem PRODUKCJA na adres:
info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com
LUB wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat
nr 2318). Kontakt telefoniczny
możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod numerem
(+48)618205550. 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/.
Operator wózka widłowego. W magazynie logistycznym OD ZARAZ. Dla naszych
klientów poszukujemy osób
do pracy jako operator wózka widłowego w magazynie
logistycznym. Miejsce pracy:
Venlo. Rozpoczęcie pracy:
Praca od zaraz. Wymagania:
certyfikat uprawniający jazdę
wózkiem widłowym, warunkiem koniecznym jest komu-

nikatywna znajomość języka
angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, doświadczenie logistyczne preferowane, chęć rozwoju osobistego,
punktualność.
Oferujemy:
Pracę stała w renomowanej
firmie na długi okres czasu (40
godzin plus), Pomoc polskiego
personelu po przyjeździe do
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu numeru sofii, Wynagrodzenie w systemie tygodniowym,
Darmowy transport do pracy,
Stawki zgodne z holenderskim
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, Dodatki urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: Sandra
Sadowska, Tel.: +48 51 749
32 05, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.
Pracownik magazynu – logistyka. Biuro Van Koppen &
Van Eijk z oddziałem w Aaslmeer poszukuje zmotywowanych i chętnych do pracy pracowników do magazynu dla
jednego z naszych klientów w
Schiphol-Rijk. Charakter pracy: logistyka, export, dystrybucja. WYMAGANIA: znajomość
języka angielskiego w stopniu
lepszym niż komunikatywny,
doświadczenie w pracy na
magazynie, obsługa skanera,
umiejętność korzystania z ETP
(Electric Pallet Truck), zaświadczenie o niekaralności, własne
zakwaterowanie i transport,
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PRACA
VGB - 8 letnie zameldowanie w
Holandii. OFERTA: atrakcyjne
wynagrodzenie 11,68, praca
na podstawie ustalanego grafiku (czasami nadgodziny), możliwość rozwoju zawodowego
i stałego zatrudnienia, zwrot
kosztów dojazdu, pomoc w
załatwieniu formalności (ubezpieczenie). Jeśli uważasz, że ta
oferta jest właśnie dla Ciebie
i chcesz spróbować swoich sil
w profesjonalnej firmie wyślij
do nas swoje CV na adres: aalsmeer@vkve.nl lub przyjdź do
naszego biura: Aalsmeer Zwarteweg 110, 1431VM.
Pracownik produkcyjny.
W Holandii (K/M), ze znajomością języka angielskiego.
Miejsce pracy: Aalsmeer. Opis:
Praca na linii produkcyjnej,
oraz pakowanie gotowego produktu. Wymagania: Znajomości języka angielskiego, Mile
widziane doświadczenie na
wyżej wymienionym stanowisku, Mile widziane prawo jazdy, Gotowości do pracy zmianowej i pracy w nadgodzinach.
Oferujemy: Legalne i długoterminowe zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim,
Atrakcyjne wynagrodzenie w
wysokości 10,22 Euro brutto
+ dodatki zmianowe (od 15-50
procent), Pracę w wymiarze
40h tygodniowo, od poniedziałku do piątku, Zakwaterowanie płatne w wysokości 8995 euro/ tydzień ( pokoje są
maksymalnie dwuosobowe),
Bezpłatny transport do pracy.
Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj już teraz- wszystkie
szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem +48 668
817 007. Możesz także wysłać
Swoje CV na adres: i.mazur@
diwa-personalservice.pl.
Cieśla szalunkowy. Holandia. Dla naszego klienta,
znanej na holenderskim rynku
firmy z branży budowlanej, poszukujemy osoby do pracy na
stanowisku: CIEŚLA SZALUNKOWY (PERI/DOKA). Zakres
pełnionych obowiązków: wykonywanie systemów szalunkowych PERI/DOKA, wiązanie
zbrojeń, zalewanie betonem i
zdejmowanie szalunków. Od
pracowników
oczekujemy:
minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym
stanowisku, komunikatywnego języka holenderskiego, angielskiego lub niemieckiego,
posiadania certyfikatu VCA,
własny samochód, posiadanie prawa jazdy kat. B mile
widziane, dobrej organizacji
pracy oraz odpowiedzialności,
umiejętność czytania rysunku
technicznego mile widziana.
Oferujemy: Darmowe zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne, Płatny urlop, Miejsce
pracy maks. 35km od miejsca zakwaterowania, Praca w
oparciu o zasady NBBU – Ho-

lenderskiego Związku Pośrednictwa Pracy, Wynagrodzenie
netto za godzinę pracy: 11,25
– 12 euro. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające
powyższe kryteria proszone
są o wysłanie CV w j. polskim
oraz w jednym z w/w języków
na adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl w tytule wpisując: CIEŚLA SZALUNKOWY.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez
Forbis Sp. z o.o. Sp. K (KRS
0000652679) z siedzibą w
Strzelcach Opolskich, adres:
ul. Gogolińska 2, (47-100),
Strzelce Opolskie, moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji do pracy
za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych osób zainteresowanych
pracą za granicą (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Pracownik
sadzenia
roślin. W Holandii (K/M).
Miejsce pracy Zundert (okolice Eindhoven). Obowiązki:
Wycinanie i sadzenie małych
roślin. Wymagamy: Znajomości języka angielskiego,
Gotowości do pracy w nadgodzinach. Oferujemy: Legalne
i długoterminowe zatrudnienie zgodnie z prawem holenderskim. Zakwaterowanie
płatne w wysokości 70-90€
tygodniowo (pokoje dwu-,
lub jednoosobowe). Atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 10,25 € b/h (przy 40h
tygodniowo, wynagrodzenie
netto wynosi 360 Euro).
Brzmi ciekawie? W takim razie aplikuj już teraz- wszystkie szczegóły omówimy telefonicznie pod numerem +48
668 817 007. Możesz także
wysłać Swoje CV na adres:
i.mazur@diwa-personalservice.pl.
Pakowanie papryki. Praca przy pakowaniu i sortowaniu papryki. Lokalizacja:
Middenmeer, Noord Holland.
Stawka: 9,34 euro brutto za
godzinę. Firma Tempoline
z siedziba w Hoofddorp poszukuje dla swojego klienta
osób do pracy przy papryce.
Praca na hali, od poniedziałku na okres minimum 6 miesięcy (z możliwością urlopu
w międzyczasie). Obowiązki:

Segregacja i pakowanie papryki. Wymagania: Gotowość do
pracy powyżej 8 godzin dziennie, Obuwie robocze (z blacha)
we własnym zakresie, Nie jest
wymagana znajomość języka,
Dyspozycyjność na dłuższy
okres czasu - minimum 6 miesięcy, Prawo jazdy kat. B mile
widziane. Oferujemy: Legalna
prace w oparciu o umowę o
prace, Wypłaty tygodniowe na
konto pracownika, Zakwaterowanie agencyjne, Transport do
pracy, Opiekę polskiego koorReklama

dynatora, Ubezpieczenie zdrowotne, Możliwość długotrwałej
współpracy; Dojazd do Holandii oraz wyżywienie we własnym zakresie. Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie
CV na adres: praca@p-tempoline.nl z dopiskiem ‚PAPRYKA’
lub o kontakt telefoniczny pod
numerem: +31 23 555 40 60.
Pracownik produkcyjny.
Z zaświadczeniem o niekaralności. Venlo. Agencja Pracy
Czasowej Jupiter ma już dwa-

dzieścia lat doświadczenia w
rekrutacji i selekcji pracowników (nr cert. 10790) i poszukuje nowych pracowników
na stanowisko: Pracownik
produkcyjny (z zaświadczeniem o niekaralności). 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. Wymaga-

nia: warunkiem koniecznym
jest zaświadczenie o niekaralności, motywacji do pracy,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność do pracy na
dłuższy okres czasu. Oferujemy: Pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii,
Pomoc przy wyrobieniu numeru sofii, Pracę w renomowanej
i stabilnej firmie przez długi
okres czasu, wynagrodzenie
w systemie tygodniowym, DarCIĄG DALSZY NA STR. 12
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Nasza Holandia

PRACA
mowy transport do pracy, Dla
osób które nie ukończyły 20
lat oferujemy darmowe mieszkania, Możliwa praca także dla
par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe
i wakacyjne. Rekrutacja: Biuro w Białymstoku, Sandra Sadowska, Tel.: +48 51 749 32
05, E-mail: s.sadowska@jupiterpolska.pl.
Mechanik samochodów
ciężarowych. OD ZARAZ.
Mechanik samochodów ciężarowych OD ZARAZ, PRACA
stała Polnocny Londyn; Dobre
stawki, Konieczne Udokumentowane doświadczenie w Autoryzowanym Serwisie (Scania,
Daf, Iveco, MB, Renault, MAN
itd); Dobre pojęcie o diagnostyce komputerowej; ANGIELSKI PODSTAWOWY; W wypadku spełniania powyższych

warunków prosimy o CV na:
talent@horizonsrecruitment.
co.uk. HORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL. Tylko
Motoryzacja - Tylko ASO. tel.
00447761637664.
Monter Płyt Karton-Gips/
Regipsiarz. Dla naszego klienta w Holandii poszukujemy
osób na stanowisku: Monter
płyt kartonowo-gipsowych/Regipsiarz. Miejsce wykonywania
pracy: Valkenburg, Holandia.
Okres pracy: 01.04 2019 –
26.07 2019. Godziny pracy:
40h/tyg. Zakres obowiązków:
Umiejętność mierzenia, przycinania profili metalowych oraz
ich montaż, Instalowanie płyt
kartonowo-gipsowych, regipsy
oraz sufity, Przygotowywanie
płyt kartonowo-gipsowych do
malowania, szpachlowania,
Umiejętność czytania rysunku
technicznego,
Umiejętności

malowania powierzchni - malowanie ścian, sufitów, Szpachlowanie łączeń i oklejanie
powierzchni, Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie. Wymagania: Minimalne
doświadczenie – 3 lata, Umiejętność w obsłudze sprzętem
elektrycznym, ręcznym oraz
narzędziami
pomiarowymi,
Własny transport, Własne
narzędzia ręczne oraz odzież
robocza, Znajomość języka
angielskiego,
holenderskiego i/lub niemieckiego, VCA i
inne certyfikaty mile widziane, Zdolność do wykonywania
pracy fizycznej. Oferujemy:
Holenderską umowę o pracę,
Darmowe
zakwaterowanie,
Ubezpieczenie
zdrowotne,
Płatny urlop, Miejsce pracy
maks. 35km od miejsca zakwaterowania, Praca w oparciu o zasady NBBU – Holenderskiego Związku Pośrednictwa
Pracy, Wynagrodzenie netto

za godzinę pracy: 11,25 – 12
euro/h. Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o
wysłanie CV w j. polskim oraz
w jednym z w/w języków na
adres e-mail: d.dabrowski@
grupaforbis.pl. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Forbis Sp. z o.o.
Sp. K (KRS 0000652679) z
siedzibą w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Gogolińska 2,
(47-100), Strzelce Opolskie,
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy za granicą oraz w celu ich
umieszczenia w bazie danych
osób zainteresowanych pracą
za granicą (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)).”
Prace fizyczne. ASTEN.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii.
W skład oferty wchodzą: prace fizyczne przy załadunku,
rozładunku i pakowaniu produktów w firmie zajmującej
się malowaniem proszkowym
elementów stalowych i metalowych (Asten). Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie
zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na
konto, możliwość pracy dłu-

goterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). Charakter pracy:
praca od kwietnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV z dopiskiem
PRACE FIZYCZNE na adres:
info@theperfectmatch.pl LUB
info@tpmwork.com (Certyfikat nr 2318). Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod
numerem (+48)618205550.
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/.

razie potrzeby wystawiamy
faktury VAT. Wyjazdy z Polski:
Wtorek, Środa, Piątek, Sobota.
Powroty do Polski: Środa, Piątek, Sobota, Niedziela. Grupy
zorganizowane lub powyżej
4 osób- wyjazd każdego dnia
tygodnia z 20% rabatem!!! W
Polsce jeździmy przez takie
województwa jak: lubelskie,
podkarpackie, mazowieckie,
świętokrzyskie, wielkopolskie,
małopolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie oraz opolskie i lubuskie. Kontakt pod numerem
+48 660 562 625 lub +31 617
679 151, e-mail: danmarprzewozy@wp.pl.

www.inter-tour.eu, Tel: +48
602 782 271, Tel: +48 77 484
40 11.

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
(lycamobile), GG 49870095,
mail:
biuro@poeuropie.pl,
www.poeuropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? Wybierz jedną z
możliwości: 1. Wypełnij formularz: http://poeuropie.com.pl/
kontakt.php. 2. Wyślij SMS z rezerwacją na numer +48 66666
10 20 lub +31 687 750 602.
W treści wiadomości wpisz:
datę wyjazdu, adres początkowy – gdzie mamy po Ciebie
przyjechać, adres końcowy –
gdzie mamy Cię zawieźć, imię i
nazwisko pasażera, dodatkowe
informacje np. numer telefonu,
datę powrotu itp. 3. Zadzwoń
do nas. Rezerwacja jest ważna
po potwierdzeniu przez nas.

Transport – oferuję: Wolne
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ.
Podkarpackie,
Wielkopolskie,
Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Małopolskie,
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048516496652 HOLANDIA 003168488678. 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 podróż, najkrótszy czas
przejazdu, uprzejmi, profesjonalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ,
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANEGO WYJAZDU, NUMER TELEFONU
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie. POLSKA 0048-516496652
HOLANDIA 0031-684886783,
www.vip-trans.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE
Transport – oferuję:
BUSY POLSKA - HOLANDIA
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYBKO BEZPIECZNIE +48 601
380 539. PRZEJAZDY BEZ
PRZESIADEK. DO HOLANDII PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK.
DO POLSKI - WTOREK I PIĄTEK. CONNECT - LICENCJONOWANE PRZEWOZY BUSEM
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48
601380539, www.przewozyconnect.pl. Oferujemy przewozy komfortowymi busami
9 osobowymi na trasie Polska
- Holandia. Niewątpliwą zaletą
podróży jest stosunkowo krótki
czas przejazdu, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów pod wskazany
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:
Komfortowo 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 siedzenia z
dużą ilością miejsca, dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja,
dvd, wi-fi na terenie Polski.
Świadczymy usługi w zakresie
przewozu osób z południowej
Polski przez środkowe Niemcy
do Holandii i Belgii, przewozimy ludzi z adresu pod adres,
organizujemy wyjazdy weekendowe do dowolnego miasta
w Europie, możliwość wynaję-

cie samochodu z kierowcą lub
bez. Jeśli masz jakieś pytania
zadzwoń lub napisz.
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: Firma DAN-MAR oferuje transport
osób, paczek oraz korespondencji. Nasza firma posiada
CERTYFIKAT
ZAUFANEGO
PRZEWOŹNIKA!!!!Zapewniamy
krótszy czas podróży, możliwy dowóz osób pod wskazany
adres oraz ubezpieczenie na
czas przejazdu. Każdy bus posiada klimatyzację, DVD oraz
wygodne rozkładane fotele,
które gwarantują komfort i
wygodę każdemu pasażerowi. 6 kurs – 50% taniej!!! W

Transport – oferuję: INTER-TOUR BUSY DO NIEMIEC
I HOLANDII. Przewóz osób
Polska - Niemcy – Holandia.
Obsługujemy
województwa:
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE,
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: Polska - Holandia: od 250 zł.
Holandia - Polska: od 60
euro. Firma Inter- tour oferuje Państwu: indywidualne
przewozy do Niemiec i Holandii, transport zorganizowanych grup z dowolnych
miejsc oraz w dowolnych terminach, transport z miejsca
zamieszkania bezpośrednio pod wskazany adres,
atrakcyjne ceny, zniżki dla
dzieci do 15 lat, spokojną i
komfortową podróż. Nasza
firma dysponuje nowoczesną flotą około 75 pojazdów, która na bieżąco jest
modernizowana. Wszystkie
nasze samochody znajdują
się w nienagannym stanie
technicznym. Chcesz dotrzeć szybko i bezpiecznie?
Nie szukaj więcej. Kontakt:

Transport
–
oferuję: CODZIENNIE PRZEWÓZ
OSÓB - POLSKA - HOLANDIA
BELGIA NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB Z
FIRMĄ POEUROPIE.PL. Wyjeżdżamy codziennie z POLSKI,
NIEMIEC, BELGII, HOLANDII.
Obsługujemy
województwa:
podkarpackie, świętokrzyskie,
małopolskie, śląskie, opolskie,
dolnośląskie. Kursy międzynarodowe realizujemy busami
9-osobowymi o wysokim standardzie. Wykonujemy przewozy
osób w systemie „door to door”,
ze wskazanego adresu początkowego pod wskazany adres
końcowy. Oferujemy Państwu
KONKURENCYJNE CENY oraz
wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd za
50 procent ceny lub 10-ty tylReklama

Reklama
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Rozmaitości

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,
Mam pytanie. Od trzech dni
jestem na chorobowym w Holandii. Jestem zatrudniony przez
agencję pracy tymczasowej. Pracę zacząłem od 06.06, a 29.06
byłem u lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdził u mnie
przepuklinę. Czy przez tak krótki
okres pracy również należy mi

•••

się zasiłek chorobowy? Dodam, że dostałem skierowanie
do szpitala na chirurgię i czekam na konsultację czy będzie
zabieg. Poinformowałem o tym
fakcie pracodawcę. Czy przez
ten okres będę miał wypłacane
jakieś świadczenia chorobowe?
Proszę o odpowiedź i z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam

il do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Fakt choroby zgłasza Pan do
pracodawcy (co też Pan zrobił).
Teraz to pracodawca wypłaca
świadczenie chorobowe i zgłasza
je do UWV. Jeśli umowa nadal
trwa, to pracodawca powinien wypłacać chorobowe.

(dane osobowe i adres e-ma-

Witam,
Spróbuję przedstawić moją
sytuację. Od jakiegoś czasu
(około 2 tygodnie) zauważałam,
że z moim zdrowiem jest coś
nie tak - częste silne bóle podbrzusza, wymioty, ogólnie słaby
stan fizyczny. Z tego powodu w
ciągu tych 2 tygodni nie byłam 2
razy w pracy (raz w jednym tygodniu, a raz w drugim tygodniu).
W drugim tygodniu, a dokładnie
27.06 z powodu silnych bóli poszłam do lekarza rodzinnego.
Nie miałam robionego USG, ale
z moich objawów lekarz/pielęgniarka stwierdziła, że jestem w
ciąży i poradziła mi iść do specjalisty. Na drugi dzień poszłam
do pracy, a przełożony mój na
zakładzie powiedział, że nie
potrzebuje mnie już więcej, że
chce mieć silnych ludzi w grupie,
którzy będą przychodzić dzień
w dzień do pracy i że mogę jak
chcę przyjść do pracy do końca
tygodnia i później kończy ze mną
współpracę. Powiedziałam mu,
że dzień wcześniej byłam u lekarza i że jestem w ciąży, a on na
to, że tym bardziej takiej osoby
nie potrzebuje i że na tym dziale
nie ma pracy dla kobiet w ciąży.
Zapytałam o zmianę działu, to
powiedział, że nie ma takiej opcji

(dodam jeszcze do tego, że w poniedziałek 26.06 rozmawiałam
z nim na temat mojego zdrowa
i opowiedziałam mu, że mam
silne bóle brzucha i że w tygodniu na pewno pójdę do lekarza,
więc w jakiś dzień mnie nie bedzie, ale go o tym poinformuję i
też tak zrobiłam). 29.06 i 30.06
nie zjawiłam się już w pracy, ale
zadzwoniłam rano w czwartek i
powiedziałam, że nie przyjdę, bo
mam znowu silne bóle brzucha.
W sobotę 01.07 trafiłam rano
do szpitala, byłam operowana
i okazało się, że prócz tego, że
jestem w ciąży (16 tydzień), to
mam torbiel jajnika i muszą mi
go natychmiast usunąć. Proszę
mi powiedzieć czy mój przełożony zwolnił mnie zgodnie z prawem? Czy mogę cos zrobić z tą
sytuacją (przy rozmowie mojej i
mojego przełożonego była osoba
trzecia). Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Pracodawca na fazie A ma
prawo zwolnić pracownika z dnia
na dzień bez podania przyczyny,
jednakże nie może zwolnić osoby
w ciąży czy też chorej. Zwolnienie
może nastąpić z powodu redukcji
etatów. Prosimy wziąć od pracodawcy zaświadczenie o zwolnieniu Pani z pracy. Jeśli stan Pani
zdrowia nie pozwala na podjęcie
pracy, to może starać się Pani o
zasiłek chorobowy.

•••

Witam,
Mam pytanie odnośnie tego
kuponu na 2500 euro z UWV. Czy
mogę z niego skorzystać będąc
zatrudnionym przez uitzenebuiro?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jest to kupon dla ludzi bezrobotnych, którzy mają problem
ze znalezieniem pracy w swoim
zawodzie.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Reklama

•••

•••

•••
•••

•••
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Rozmaitości

NA WESOŁO
- Kupiłeś już coś pod choinkę ?
- Tak, stojak.
- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
Środek
grudnia.
Od
dwóch miesięcy Norwegia
ma w Stanach swojego nowego ambasadora.
W jego biurze właśnie dzwoni
telefon.
- Dzień dobry panie ambasadorze, jestem z New York Times,
dzwonię by spytać co by pan
chciał dostać na święta.
Ambasador nie jest głupi. Doskonale zna zasady, więc nie będzie żadnego skandalu.
- Proszę posłuchać, Panie
Smith: nie chcę żadnego prezentu. Wykluczone! To mogłoby być
postrzegane jako łapówka i ja do
tego nie dopuszczę. Do widzenia.
Następnego dnia znowu telefon.
- Dzień dobry, to znowu ja,
może się pan jednak namyślił i
powie co chciałby otrzymać jako
prezent gwiazdkowy?
Ambasador cierpliwie wyjaśnia dlaczego nie bierze żadnych
prezentów i rozmowa wkrótce się
kończy. Następnego dnia dziennikarz z New York Timesa dzwoni
po raz kolejny, tym razem ambasador jest już wyraźnie wkurzony.

NA WESOŁO

NA WESOŁO

- Panie! Myślałem, że sobie
już wszystko wyjaśniliśmy! Żadnych prezentów!
Jednak po chwili nieco się uspokaja i spokojnym głosem dodaje:
- No dobrze, niech będzie koszyk owoców. Tak, owoce będą w
porządku. Naprawdę. Teraz ambasador ma nadzieję, dziennikarz da
mu spokój. To pewne, wszak owoce są niegroźne i nie spowodują
niepotrzebnego skandalu.
Dwa dni później The New York
Times publikuje:
„Co ambasadorowie chcieliby
na gwiazdkę:
Niemiecki ambasador życzy
sobie stabilnej ekonomii na świecie.
Francuski ambasador życzy
sobie kontynuowania dobrych
wschodnio-zachodnich
stosunków.
Szwedzki ambasador życzy
sobie aby zniknął problem głodu
trzeciego świata.
Norweski ambasador chce
koszyk owoców.”
Dwóch chłopców spędza
noc przed wigilią u dziadków.
Przed pójściem spać, klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden
z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek,
modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i
szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg
nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do
mamy i mówi:
-Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”.
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się
świeci.
Boże Narodzenie.
Blondynka wraz z rodziną spędza je w domu.
Nagle jedno z dzieci (w ręce
trzymając zimny ogień) pyta się
blondynki:

NA WESOŁO

- Zapalisz?
- Nie, dziękuję nie palę.
Trzech studentów opowiada sobie wrażenia z Sylwestra:
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki wypas.
Plaża, drinki, dziewczyny w bikini…
- A ja byłem w Alpach - dodaje
drugi - śnieg po pas, narty a jakie
panienki…
- No stary, a gdzie ty byłeś?
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju ale nic nie piłem.
Dzwoni telefon wczesnym
ranem. Nowy Rok.
Obudzony facet odbiera i słyszy pytanie:
- Klinika?
- Pomyłka, to prywatne mieszkanie.
Za krótką chwilę znowu dzwoni telefon i głos w słuchawce powtarza:
- Klinika?
- Nie! To prywatne mieszkanie!!!
- Ziutek, no co ty kumpla nie
poznajesz? Ja się pytam czy wypijemy klinika nad ranem?!
Do baru wpada odrobinę
podchmielony mężczyzna i
woła na cały bar:
- Wszystkiego najlepszego w
Nowym Roku!
- Zwariował pan? Jest połowa
lutego a pan jeszcze składa życzenia noworoczne?
- O rany! - mówi zadumany facet - to moja żona się wścieknie,
jeszcze nigdy nie wracałem tak
późno z przyjęcia sylwestrowego.
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym
roku Sylwester wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!
Kobieta budzi się rano po
Sylwestrze, patrzy w lustro i
szturcha w bok wymęczonego imprezą męża:
- Wiesz kochanie... jaka ja już
jestem stara! Twarz mam całą pomarszczoną, biust obwisły, oczy
sine i podkrążone, fałdy na brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona...

NA WESOŁO
Kochanie! Proszę cię, powiedz mi
coś miłego, żebym się lepiej poczuła w nowym roku.
- Eee... no... za to wzrok masz
jak najbardziej w porządku!

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 przeszka-

W milenijnego Sylwestra
reporter zaczepia gentlemana na ulicy Londynu:
- Jaki pan ma plany na nowe
tysiąclecie?
- Dość skromne, przez jego
większość będę nieżywy.

dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-

Rozmawia dwóch kulturystów:
- Co robisz w Sylwestra?
- Nie wiem ale chyba klatkę
piersiową i bicepsa.

przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem - jest

Przyjaciel do przyjaciela:
- Słuchaj, słyszałem że jest
taka choroba, którą można leczyć
koniakiem!
-O?! A gdzie się można nią
zarazić?

nopolskie 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
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!

A po Sylwestrze… Siedzi
dwóch facetów w knajpie.
Piją ostro. Około północy:
- Wiesz, stary muszę iść do
domu…
- A daleko masz stąd ?
- Niee....Na Matejki, tu zaraz
obok.
- Tak? Ja też mieszkam na
Matejki. Dwanaście.
- Co ty? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwójką na parterze.
- Zaraz...To ja mieszkam pod
dwójką!
- Chwila....Jacuś?
- Tata?

POMNIK KULTURY

Rolnik ze swoją świeżo
poślubioną małżonką, wracają z kościoła wozem ciągnionym przez kilka koni, kiedy
najstarszy z koni się potknął,
rolnik powiedział:
- Raz.
Kawałek dalej koń znów się
potknął, rolnik powiedział:
- Dwa.
Po chwili koń potyka się po
raz trzeci, tym razem rolnik nie
mówi nic, sięga pod siedzenie i
wyjmuje strzelbę i zabija konia.
Widząc to małżonka zaczęła
wydzierać się na męża:
- To było okropne, jak mogłeś
to zrobić!
Rolnik na to:
- Raz.

    WSPÓŁCZEŚNIE DLA NAS

NIE WOLNO ODEJŚĆ
       od rodzinnej chaty
    od izby wspomnień
       od pieśni pastuszka
TU BOWIEM
    TWIERDZĄ PRAWDY POZOSTAJE
    cały czas dobra
    ludzki czas miłości
    I DLA POTOMNOŚĆI
NIE ZOSTAWIAMY PIEŚNI
NA PUSTKOWIU...
BRAKU TRADYCJI
SZANTAŻU KULTURY
pieśń była zawsze
     pierwszym gościem w domu
była KRÓLOWĄ
     najpierwszych wartości
WSPÓŁCZEŚNIE DLA NAS
I DLA POTOMNOŚCI
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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

ŹRÓDŁO:
MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
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