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Na czym polega kontrola podczas zasiłku
dla bezrobotnych WW-UITKERING?
Coraz więcej Polaków
mieszkających w Holandii
korzysta z prawa do WW-UITKERING, czyli zasiłku dla
bezrobotnych wypłacanego
przez urząd UWV. Wniosek
o wypłatę tego świadczenia
może wysłać każda osoba,
która była legalnie zatrudniona na terenie Holandii i
stosunek pracy został przerwany nie z jej winy bądź inicjatywy.
Warto jednak wiedzieć, że od
momentu złożenia wniosku osoba
bezrobotna nabywa pewne prawa
oraz obowiązki.
Obowiązki dotyczą głównie
aktywnego poszukiwania nowej
pracy. Dodatkowo należy infor-

mować urząd UWV o postępach w
poszukiwaniu pracy oraz ewentualnych dochodach. Można to robić
elektronicznie za pośrednictwem
DigiD bądź tradycyjnie za pomocą formularzy wysyłanych przez
urząd. Wszelkie zmiany dotyczące m.in. podjęcia pracy, wyjazdu
na wakacje czy zmiany danych
teleadresowych należy również
zgłaszać za pomocą wniosku
„wijzigingsformulier” lub poprzez
DigiD.
Oczywistym jest fakt, iż nieprzestrzeganie tych obowiązków
wiąże się z konsekwencjami. To, w
jakim stopniu dana osoba wypełnia swoje obowiązki, jest weryfikowane podczas kontroli. Jednym
z zadań UWV jest sprawdzanie czy
dana osoba ma prawo do zasiłku
dla bezrobotnych oraz wysokości i
okresu wypłaty świadczenia.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Praca i życie w Holandii i Belgii

Na czym polega kontrola
podczas zasiłku dla
bezrobotnych WW-UITKERING?
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Najczęściej kontrola odbywa
się poprzez weryfikowanie informacji podanych we wniosku,
jednak zdarza się, że urząd UWV
kontroluje losowo wybrane osoby,
sprawdzając w jakim stopniu wywiązują się ze swoich obowiązków
w trakcie pobierania zasiłku. Podczas kontroli urząd może poprosić
o przedstawienie dodatkowych
dokumentów lub wezwać na rozmowę do oddziału UWV w wyznaczonym terminie.
Wezwanie na spotkanie do

UWV jest wysyłane listownie
(najczęściej do 6 tygodni od dnia
wysłania wniosku o zasiłek). Podczas wizyty w urzędzie urzędnicy
najczęściej zadają pytania dotyczące przyczyny utraty pracy, zakresu obowiązków u byłego pracodawcy oraz tego, w jaki sposób
zasiłkobiorca będzie poszukiwał
nowej pracy.
W niektórych urzędach zostało utworzone specjalne stanowisko, na którym urzędnicy
wyszukują oferty pracy (tzw. „werkbedrijf”). Po przeprowadzonej
rozmowie bezrobotny jest tam
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odsyłany w celu przedstawienia
wybranych ofert.
Kontrole zazwyczaj przechodzą bez większych problemów,
lecz zdarzają się wyjątki. Jeżeli
urzędnik ma podejrzenia, że zasiłkobiorca nie mieszka w Holandii,
to ma prawo sprawdzić miejsce
zamieszkania wskazane we wniosku, poprosić o wyciąg z konta
oraz umowę najmu. Zdarza się,
że urzędnik weryfikuje czy dana
osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne, które jest jednym z
warunków pobierania zasiłku. Należy pamiętać, że każdy wniosek
i sytuacja życiowa osoby starającej się o zasiłek są inne, dlatego
kontrole różnią się od siebie i są
dobierane indywidualnie.
Jeżeli kontrola wykryje nieprawidłowości w wypłacie zasiłku,
to trzeba liczyć się z konsekwencjami, które mogą być bardzo
dotkliwe. Przekazanie do UWV
nieprawdziwych informacji lub
niepoinformowanie o istotnych
zmianach na czas, może skutkować obniżeniem bądź wstrzymaniem zasiłku. Jednym z narzędzi
wyciągania konsekwencji za niedopełnienie obowiązków zasiłkobiorcy może być nałożenie kary
finansowej.
Jeżeli urząd wykaże, że wypłacany zasiłek był wyższy niż należny, to niesłusznie pobraną kwotę
należy zwrócić do UWV.
Jeśli podczas kontroli okaże
się, że zasiłkobiorca nie stosuje
się do obowiązujących reguł przy
pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, np. nie przebywał na terenie Holandii i nie szukał aktywnie
pracy, to zasiłek może zostać
odebrany od daty, kiedy nastąpiło uchybienie (czasem nawet
od początku przyznania zasiłku)
i zasiłkobiorca będzie zobowiązany nie tylko do oddania całego
zasiłku, ale również do zapłaty
kary, która może wynosić nawet

100 procent niesłusznie wypłaconego zasiłku.
Zasiłek dla bezrobotnych
jest niewątpliwie świadczeniem
pozwalającym przetrwać trudny
okres w życiu każdej osoby, która
traci pracę. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe, mające na celu wspomożenie zasiłkobiorcy w poszukiwaniu
nowej pracy.
WOJCIECH WYSPIAŃSKI
ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY
WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ
MGR ANNA KŁOSOWSKA WWW.
ROZLICZSIE.PL
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Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz
pomocy w tym zakresie zapraszamy
do wysyłania e-maili na adres
redakcja@goniecpolski.nl.
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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PRACA
Rzeźnik. Agencja pracy
Van Koppen & Van Eijk poszukuje osób na stanowisko rzeźnik
wykrawacz. Obowiązki: rozbiór
i klasowanie mięsa wołowego,
przygotowywanie
produktów
mięsnych według specyfikacji klienta. Wymagania: dobra
kondycja fizyczna, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność w
pracy z nożem. Oferujemy: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne
wynagrodzenie, zakwaterowanie oraz transport do miejsca
pracy, ubezpieczenie zdrowot-

ne, możliwość dodatkowego
szkolenia. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączone
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu
rekrutacji. Rozumiem że mogę
w każdym momencie wycofać

swoją zgodę.
Spawacz. Jeżeli mieszkasz
na stałe w Holandii i szukasz
stabilnej, pewnej i dopasowanej pracy, w której można
pomyśleć o realizacji planów
na przyszłość, jeżeli nie masz
pracy lub chciałbyś zmienić,
masz doświadczenie zawodowe
i wiesz jakie zajęcie chciałbyś
wykonywać prześlij nam swoje
CV. My wyszukamy Dla Ciebie
CIĄG DALSZY NA STR. 4
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CIĄG DALSZY ZE STR. 2

odpowiednia prace jak najbliżej
miejsca zamieszkania. Agencje
z którymi współpracujemy cenią
sobie specjalistów i rzetelnych
pracowników dlatego proces
rekrutacji będzie polegał na weryfikacji twoich umiejętności i
doświadczenia zawodowego jak
i gotowości na podjęcie prace w
długim okresie czasu. Spawacz.
Osoby zainteresowane większą
ilością informacji o pracy proszę kierować na adrian@karierawholandii.pl lub telefonicznie
+48 600 134 877. Zastrzegamy
sobie kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie osób dziękujemy za zainteresowanie naszą
ofertą.
Praca w szklarni z ogórkami. Dailyflex Personeelsdiensten. Poszukujemy pracowników dla naszego klienta w
Bleiswijk, firmy zajmującej się
uprawa ogórków. Praca polegać
będzie na ścinaniu liści, obrywaniu, pakowaniu ogórków oraz
innych czynnościach związanych
z praca na szklarni. od poniedziałku do piątku (czasem w
sobotę), ok 42godz w tygodniu.
Reklama

WYMAGANIA: minimum 170cm
wysokości, chęci do pracy, doświadczenie (mile widziane ale
niekonieczne),
umiejętność
dobrego komunikowania się
w języku obcym angielski lub
holenderski - (mile widziane
ale niekonieczne), WYMAGANY
własny dojazd - ew. zwrot kosztów dojazdu według CAO. Nie
oferujemy zakwaterowania. Jesteś zainteresowany/a - wyślij
do nas swoje CV z dopiskiem w
temacie maila OGORKI na adres
mail vacature@dailyflex.nl Lub
zadzwoń: 0174 - 28 72 73.
Praca stała przy kwiatach. OD ZARAZ. Venlo. Dla jednego z naszych Holenderskich
klientów poszukujemy kandydatów do pracy przy kwiatach. Jest
to praca stała na dłuższy okres
czasu (rok lub powyżej). Pary
również mile widziane !!!!! Miejsce pracy: Venlo. Rozpoczęcie
pracy: Praca od zaraz. Wymagania: komunikatywna znajomość
języka angielskiego- warunek
konieczny, wcześniejsze doświadczenie przy kwiatach mile
widziane, motywacja, chęci do
pracy, a także dyspozycyjność do
pracy na długi okres czasu. Ofe-

rujemy: 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 sofii, ubezpieczenie, 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 PRZY KWIATACH. Po więcej
informacji proszę dzwonić pod
numer +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 Dz. U. nr 133,
poz. 883 ze zm.).
Hydraulicy. Od zaraz. HYDRAULIK EINDHOVEN – AMSTERDAM – UTRECHT. Obowiązki: Praca polega na kładzeniu
hydrauliki w nowo wybudowanych budynkach i wykańczaniu

łazienek. Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie: 16 euro brutto/
godzina (zależne od doświadczenia. Wypłaty: co tydzień
(możliwość zatrudnienia na ZZP.
Wymagania: Dobra znajomość
języka angielskiego, Własne zakwaterowanie i transport, Chęci do pracy, Doświadczenie w
pracy jak hydraulik (2-3lata) ze
względu na to, że praca jest samodzielna, Umiejętność czytania i stosowania rysunków technicznych, Prawo jazdy kategorii
B, VCA ( jeżeli nie posiada firma
zapisuje osobę na egzamin),
Możliwość szkolenia (kandydat
wybiera kurs jaki go interesuje a
firma go opłaca), Mile widziane
umiejętności spawania metodą
311. Praca jest do września.
Po zakończeniu projektu firma
organizuje pracę w następnym
projekcie. Zgłoszenia wraz z
CV prosimy przesyłać na adres
adrian@karierawholandii.pl (w
tytule – Hydraulik) Telefon +48
600134877.
Praca produkcyjna. SON i
VELDHOVEN. Dla naszego klienta w Son i Veldhoven poszukujemy pracowników do pracy przy
recyklingu odpadów budowla-

nych. Oferujemy: Prace w stabilnej firmie na dłuższy okres
czasu, Umowę o prace na warunkach niderlandzkich, Godziny
pracy, Ubezpieczenie zdrowotne
i ewentualne zakwaterowanie,
Pieniądze wakacyjne (8 procent
do stawki), godziny urlopowe.
Wymagania: Własny transport
do pracy mile widziany, Możliwość pracy na dwie zmiany (od
6:00 do 15:00 oraz od 15:00 do
24:30). Jesteś osoba której szukamy? Prosimy o przeslanie CV
na adres e-mail: s.baron@1todrive.com z tematem ‘recykling’.
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. JUZ OD ZARAZ/ Eindhoven.
Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy jako operator wózka widłowego w firmie
Scherpenshuizen. Miejsce pracy: Eindhoven. Rozpoczęcie pracy: Praca od zaraz. Wymagania:
certyfikat uprawniający jazdę

5

Nasza Holandia
PRACA
wózkiem widłowym, warunkiem
koniecznym jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego, 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 (najlepiej w jezyku angielskim) na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w treści wpisując ‘Operator wózka widłowego
w Eindhoven’. 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..
Praca w zakładzie przetwórstwa mięsa. Dla klienta
w Veenendaal agencja pracy
Van Koppen & Van Eijk poszukuje osób do pracy w zakładzie
przetwórstwa mięsa. Obowiązki:
przeładunek i przepakowywanie
mięsa. Wymagania: motywacja do pracy, dobra kondycja
fizyczna, prawo jazdy kategorii
„B”. Oferujemy: zatrudnienie w
pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie oraz transport do
miejsca pracy, ubezpieczenie
zdrowotne. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu
rekrutacji. Rozumiem że mogę
w każdym momencie wycofać
swoją zgodę.
Operator/programista
CNC. Jeżeli mieszkasz na stałe
w Holandii i szukasz stabilnej,
pewnej i dopasowanej pracy, w
której można pomyśleć o realizacji planów na przyszłość, jeżeli
nie masz pracy lub chciałbyś
zmienić, masz doświadczenie
zawodowe i wiesz jakie zajęcie

chciałbyś wykonywać prześlij
nam swoje CV. My wyszukamy
Dla Ciebie odpowiednia prace
jak najbliżej miejsca zamieszkania. Agencje z którymi współpracujemy cenią sobie specjalistów i rzetelnych pracowników
dlatego proces rekrutacji będzie
polegał na weryfikacji twoich
umiejętności i doświadczenia
zawodowego jak i gotowości na
podjęcie prace w długim okresie czasu. Osoby zainteresowane większą ilością informacji
o pracy proszę kierować na
adrian@karierawholandii.
pl lub telefonicznie +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie osób dziękujemy za zainteresowanie naszą
ofertą.
Monterzy kabli przeciwpioruchronowych. MONTER
KABLI PRZECIWPIORUCHRONOWYCH – ROTTERDAM. HCA
Project Support BV dla swojego klienta zajmującego się
systemami piorunochronnymi,
poszukuje
doświadczonych
pracowników z certyfikatem
VCA, zdolnościami manualnymi oraz komunikujących się
w stopniu dobrym w języku
holenderskim lub angielskim.
Na tym stanowisku będziesz:
Przeciągać kable zgodnie z
poleceniami swojego przełożonego. Układać kable zgodnie z wytycznymi. Oferujemy:
Atrakcyjną pensję, Prace na
długi okres czasu, Opiekę polskiego koordynatora. Wymagania: Zdolności manualne,
Zacięcie do prac technicznych,
VCA, Znajomość języka holenderskiego/ angielskiego
w stopniu dobrym, Własne
zakwaterowanie. O kontakt
prosimy osoby zamieszkałe
w okolicy Rotterdam. CV wraz
z certyfikatem VCA prosimy
przesyłać na work@hcaprojectsupport.com.
Jesteśmy
również dostępni pod numerem telefonu +31 10 307 08
08. Informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Kompletowanie zamówień. Dla zleceniodawcy z
siedzibą w Weert agencja pracy Van Koppen & Van Eijk poszukuje zmotywowanych osób
do kompletowania zamówień.
Obowiązki: zbieranie zamówień za pomocą systemu
głosowego, kontrola jakości
skompletowanych zamówień,
przygotowanie ekspedycji. Wymagania: ukończone 18 lat,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka angielskiego lub

niderlandzkiego, dobra orientacja przestrzenna, elastyczność
w pracy oraz gotowość do pracy
w weekendy, gotowość do pracy w mroźni. Oferujemy: bardzo
dobry proces treningowy, stabilną pracę na długi okres czasu,
atrakcyjne wynagrodzenie plus
dodatki za trudne warunki pracy, pracę na jedną zmianę (7:0016:00), specjalistyczną odzież
do pracy w niskich temperaturach, zakwaterowanie w pobliżu
miejsca pracy. ZainteresowaReklama

nych prosimy o przesłanie cv na
adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu rekrutacji. Rozumiem że mogę w
każdym monecie wycofać swoją
zgodę.

Praca w logistyce. UDEN.
For our client in Uden we are
seeking for motivated warehouse employees. Your duties will
be mostly unpacking furniture,
(un)loading of the trucks and
helping with the photo shoots.
Since this company only stores
furniture, it is important that you
are in a good shape. In general
you will be working from Monday till Friday from 07:00-16:00.
We offer: Attractive salary based
on the Dutch CLA (euro 10,31

an hour), Minimum 45 hours a
week, Weekly payment, Holiday
money (8 percent) and paid holiday leave, Housing and health
insurance, Pension scheme. Are
you the enthusiastic logistics
employee who feels at home
in a warehouse where people
work hard but also laugh? Send
your application to the email address: s.baron@1todrive.com.
CIĄG DALSZY NA STR. 6
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Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W
skład oferty wchodzą następujące prace: prace produkcyjne w
firmie zajmującej się produkcją
pokarmu dla rybek (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@tpmwork.com LUB wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.com/#formularz
[]u] (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 w zakładzie przetwórstwa mięsa. Dla klienta w
Geldrop agencja pracy Van Koppen & Van Eijk poszukuje osób
do pracy w zakładzie przetwórstwa wieprzowiny. Obowiązki:
przesuwanie tuszy wieprzowych
w procesie produkcji. Wymagania: motywacja do pracy, dobra
kondycja fizyczna, prawo jazdy
kategorii „B”. Oferujemy: zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie,
zakwaterowanie oraz transport
do miejsca pracy, ubezpieczenie
zdrowotne. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu
rekrutacji. Rozumiem że mogę
w każdym momencie wycofać
swoją zgodę.
Operator/programista
frezarki. Jeżeli mieszkasz na
stałe w Holandii i szukasz stabil-

nej, pewnej i dopasowanej pracy, w której można pomyśleć o
realizacji planów na przyszłość,
jeżeli nie masz pracy lub chciałbyś zmienić, masz doświadczenie zawodowe i wiesz jakie zajęcie chciałbyś wykonywać prześlij
nam swoje CV. My wyszukamy
Dla Ciebie odpowiednia prace
jak najbliżej miejsca zamieszkania. Agencje z którymi współpracujemy cenią sobie specjalistów i rzetelnych pracowników
dlatego proces rekrutacji będzie
polegał na weryfikacji twoich
umiejętności i doświadczenia
zawodowego jak i gotowości na
podjęcie prace w długim okresie czasu. Osoby zainteresowane większą ilością informacji
o pracy proszę kierować na
adrian@karierawholandii.pl lub
telefonicznie +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie
osób dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Pracownik produkcyjny.
JUZ OD DZIS!!! 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 (pary
również mile widziane). 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 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..
Mechanik samochodowy.
Jako mechanik samochodowy
zajmujesz się regulowaniem
układów pojazdów, kontrolą
stanu technicznego oraz dokonywaniem napraw. Do twoich
głównych zadań będzie należeć:
Wykonywanie napraw samochodów , Wykrywanie oraz naprawianie drobnych usterek, Wykonywanie inspekcji APK, Kontakt
z klientami. Od kandydatów
oczekujemy: Doświadczenia na
podanym stanowisku, Wyksztalcenia w danym zawodzie, Język
angielski bądź holenderski w
stopniu co najmniej komunikatywnym, Umiejętność pracy w
zespole a także samemu, Prawo
jazdy mile widziane. Co oferujemy: Prace na bardzo długi okres
czasu, Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych umiejętności, Możliwość
rozwoju. Osoby zainteresowane
oferta prosimy o wysłanie CV
na adres mailowy work@hcaprojectsupport.com z dopiskiem
MECHANIK SAMOCHODOWY.
Aby uzyskać wiecej informacji
o ofercie pracy zadzwońcie do
nas 31(0)10- 3070808 . Jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku od godz 8:30 do godz
17 :00.
Prace fizyczne. PRACE FIZYCZNE AMSTERDAM. Agencja
Pracy TPM poszukuje ludzi do
pracy w Holandii. W skład oferty wchodzą: prace fizyczne przy
załadunku, rozładunku, klasyfiReklama

kacji i segregacji towarów w firmie zajmującej się recyklingiem
opon (Deurne). Wymagania:
prawo jazdy kat.B (obowiązkowe). 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 AMSTERDAM
na adres: 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/.
Cieśla szalunkowy. Jeżeli
mieszkasz na stałe w Holandii
i szukasz stabilnej, pewnej i dopasowanej pracy, w której można pomyśleć o realizacji planów
na przyszłość, jeżeli nie masz
pracy lub chciałbyś zmienić,
masz doświadczenie zawodowe
i wiesz jakie zajęcie chciałbyś
wykonywać prześlij nam swoje
CV. My wyszukamy Dla Ciebie
odpowiednia prace jak najbliżej
miejsca zamieszkania. Agencje
z którymi współpracujemy cenią
sobie specjalistów i rzetelnych
pracowników dlatego proces
rekrutacji będzie polegał na weryfikacji twoich umiejętności i
doświadczenia zawodowego jak
i gotowości na podjęcie prace

w długim okresie czasu. Osoby
zainteresowane większą ilością
informacji o pracy proszę kierować na adrian@karierawholandii.pl lub telefonicznie +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie osób dziękujemy
za zainteresowanie naszą ofertą.
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, 4550h pracy tygodniowo, stawkę
godzinową 13, 50 euro brutto,
legalną pracę zgodną z holenderskim 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
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wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Hydraulik. Holandia Niemcy. Hydraulik Holandia Niemcy,
550/2200 netto euro + gratis
mieszkanie albo 2900 euro
netto, umowa niemiecka lub holenderska, Cala Holandia Niemcy, Monter c.o. i kan. Wymagane i wyślij CV aktualne wtedy
gdy: znasz język angielski lub
niemiecki komunikatywny poziom, doświadczenie 3 lata minimum, prawo jazdy aktualne,
tez team -timy, duety, w parach
itp.; 550/2200 netto euro+gratis mieszkanie, albo 2900 euro
netto i sam opłacasz mieszkanie, piotr@willemsjob.de, www.
willemsjob.de. Nie dzwon proszę, jeżeli nie masz u Nas dokumentów.

Filetowanie ryb. Zakład
przetwórstwa rybnego - filetowanie ryb. 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 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 zatrud-

nienia, 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 następujące prace: prace produkcyjne
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/maja
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/.
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Pracownik
produkcji.
PAKOWANIE PRODUKTOW CHEMICZNYCH! PRACOWNIK PRODUKCJI ! -NABOR KANDYDATOW!
Dla naszego klienta poszukujemy pracowników produkcji. Pracownik produkcji: Praca polega
na pakowaniu detergentów. Praca na magazynie w normalnej
temperaturze a także czystym
otoczeniu… Oferujemy: Prace na
długi okres czasu, Opiekę polskich koordynatorów, Dojazd z i
do pracy, 4 tygodniowy system
wypłat z możliwością zaliczek.
Wymagamy: Własnego zakwaterowania, własnego dojazdu do
pracy , lub możliwość otrzymania auta firmowego (po okazaniu prawo jazdy), Podstawowej
znajomości języka angielskiego
bądź holenderskiego, Motywacji
do pracy. Osoby zainteresowane
oferta prosimy o wysłanie CV na
nasz adres mailowy work@hcaprojectsupport.com z dopiskiem
PRODUKCJA ETTEN – LEUR.
Aby uzyskać więcej informacji
o ofercie pracy zadzwońcie do
Reklama
nas 31(0)10- 3070808 . Jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku od godz 8:30 do godz
17 :00.
Operator wózka widłowego bocznego (reachtruck).
Dla zleceniodawcy z siedzibą
w Weert agencja pracy Van
Koppen & Van Eijk poszukuje
doświadczonych
operatorów
wózka widłowego bocznego (reachtruck). Obowiązki: kompletowanie zamówień przy użyciu
wózka widłowego bocznego. Wymagania: doświadczenie, znajomość języka angielskiego lub
niderlandzkiego, dobra orientacja przestrzenna, elastyczność w

pracy oraz gotowość do pracy w
weekendy, gotowość do pracy w
mroźni. Oferujemy: pracę w pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie plus dodatki
za trudne warunki pracy, pracę
na jedną zmianę (7:00-16:00),
specjalistyczną odzież do pracy
w niskich temperaturach, zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu
rekrutacji. Rozumiem że mogę
w każdym momencie wycofać
swoją zgodę.
Praca w logistyce. Eindhoven. You cant work during the
day because you need take care
for your childeren - no problem
.We have a solution for you!
We are looking for somebody
who would like to work only in
the night shift.Job description:
warehouse work, loading, unloading (different kind of packages) of cars, in Eindhoven, 1
location on the industrial estate
Nieuw-Acht. 40 hours per week
but you can also work less like
4 or 3 days in the night shift, 8
hours per day. You start to work
at 21:00 till 06:00. You can also
work during the day but then you
really need to have an experience in loods. We offer: Attractive
salary based on the Dutch CLA
euro 10,93 (B0), Good Dutch secondary emplyment conditions
and Dutch contract, Stable
work by a well known transport
company, Weekly of 4-weekly
payment, Holiday money (8
percent) and paid holiday leave
(24 days per year), Housing if
its necessary, Health insurance,
Pension scheme, National work.
Requirements: Experience in a
similar position is an advantage,
Good knowledge of English or
Dutch language, Good physical
condition, Has no problem to
work at night. Please send your
CV to the email address: s.baron@1todrive.com.
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.
Stolarz budowlany. Jeżeli
mieszkasz na stałe w Holandii
i szukasz stabilnej, pewnej i dopasowanej pracy, w której można pomyśleć o realizacji planów
na przyszłość, jeżeli nie masz
pracy lub chciałbyś zmienić,
masz doświadczenie zawodowe
i wiesz jakie zajęcie chciałbyś
wykonywać prześlij nam swoje
CV. My wyszukamy Dla Ciebie
odpowiednia prace jak najbliżej
miejsca zamieszkania. Agencje
z którymi współpracujemy cenią
sobie specjalistów i rzetelnych
pracowników dlatego proces
rekrutacji będzie polegał na weryfikacji twoich umiejętności i
doświadczenia zawodowego jak
i gotowości na podjęcie prace
w długim okresie czasu. Osoby
zainteresowane większą ilością
informacji o pracy proszę kierować na adrian@karierawholandii.pl lub telefonicznie +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie osób dziękujemy za
zainteresowanie naszą ofertą.
Praca w sektorze ogrodniczym. Care Flex B.V. poszukuje pracowników przy kwiatach
ogrodowych-doniczkowych. Doświadczenie i znajomość języka
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nie są wymagane. Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia: rozliczenie w systemie tygodniowym, darmowy transport,
dodatki dla kierowców. Serdecznie zapraszamy do naszego
biura z siedziba w Rotterdamie
przy ulicy Strevelsweg 740. Zachęcamy również do kontaktu
telefonicznego bądź mailowego.
Tel. 010- 3418765, werk@careflexbv.nl.
Obróbka skór. Dla klienta
w Cuijk agencja pracy Van Koppen & Van Eijk poszukuje osób
do pracy w zakładzie obróbki
skór. Obowiązki: wstępna obróbka skór wołowych. Wymagania: motywacja do pracy, dobra
kondycja fizyczna, prawo jazdy
kategorii „B”. Oferujemy: zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, atrakcyjne wynagrodzenie,
zakwaterowanie oraz transport
do miejsca pracy, ubezpieczenie
zdrowotne. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie cv na adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączenie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych doku-

Reklama

mentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu
rekrutacji. Rozumiem że mogę
w każdym momencie wycofać
swoją zgodę.
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)).”
Praca w przetwórni drobiu. Dla klienta z siedzibą w Blokker agencja pracy Van Koppen
i Van Eijk szuka zmotywowanych
osób do pracy w przetwórni
drobiu. Obowiązki: wieszanie
kurczaków na linii produkcyjnej. Wymagania: motywacja do
pracy, dobra kondycja fizyczna,
umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy: stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie,
zakwaterowanie oraz transport
do miejsca pracy, ubezpieczenie
zdrowotne, możliwość dodatkowego szkolenia. Zainteresowanych prosimy o przesłanie cv na
adres tilburg@vkve.nl lub telefon
pod numer: 013 7620242. Do
aplikacji prosimy o załączonie
klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych przez
firmę Van Koppen & Van Eijk
zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu
realizacji aktualnego procesu rekrutacji. Rozumiem że mogę w
każdym monecie wycofać swoją
zgodę.
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W
skład oferty wchodzą następujące prace: prace produkcyjne w
firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym – pakowanie,
sortowanie kiełbas, szaszłyków,
wędlin ect. (Best). 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/maja
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/.
Monter rusztowań. Jeżeli
mieszkasz na stałe w Holandii
i szukasz stabilnej, pewnej i dopasowanej pracy, w której można pomyśleć o realizacji planów
na przyszłość, jeżeli nie masz
pracy lub chciałbyś zmienić,
masz doświadczenie zawodowe
i wiesz jakie zajęcie chciałbyś
wykonywać prześlij nam swoje
CV. My wyszukamy Dla Ciebie
odpowiednia prace jak najbliżej
miejsca zamieszkania. Agencje
z którymi współpracujemy cenią
sobie specjalistów i rzetelnych
pracowników dlatego proces
rekrutacji będzie polegał na weryfikacji twoich umiejętności i
doświadczenia zawodowego jak
i gotowości na podjęcie prace

w długim okresie czasu. Osoby
zainteresowane większą ilością
informacji o pracy proszę kierować na adrian@karierawholandii.pl lub telefonicznie +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie osób dziękujemy
za zainteresowanie naszą ofertą.
Praca w hotelu. Poszukujemy osób chętnych do pracy
w pięciogwiazdkowym hotelu
w Noordwijk. Do zakresu obowiązków należy utrzymanie w
czystości pokoi hotelowych.
Oferujemy atrakcyjne warunki
zatrudnienia: * Stawka 11 euro/h. Nie zapewniamy zakwaterowania! Prosimy o kontakt
telefoniczny bądź mailowy. Tel:
0626 321 535, Email: info@
asp-dienstverlening.nl.
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. WYMAGACIĄG DALSZY NA STR. 10
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NIA: 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, 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.
Team leader w magazynie wysyłkowym. Venlo. Dla
naszych klientów poszukujemy
osób do pracy jako lider zespołu
nadzorującego pracę danego zespołu pracowników w magazynie wysyłkowym. Opis stanowiska: Jako lider zespołu będziesz
odpowiedzialny za grupę osób
10-15, których zadaniem będzie
kompletowanie zamówień w
przeciągu określonego okresu
czasu. Jest to praca która wymaga nie tylko cech przywódcy, ale
przede wszystkim dana osoba
musi wykazać się wsparciem i
motywacja dla grupy osób którą
zarządza. Miejsce pracy: Okolice Venlo. Rozpoczęcie pracy:
Praca od zaraz. Wymagania:
warunkiem koniecznym jest
komunikatywna
znajomość
języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego, zdolności przywódcze -umiejętność
współpracy i kierowania grupa

ludzi polegającą na wspólnej
współpracy, zaufaniu i motywowaniu pracowników, odporność
na stres, odpowiedzialność
oraz samo dyscyplina, łatwość
w przyswajaniu nowej wiedzy,
doświadczenie logistyczne będzie dodatkowym atutem, motywacja i chęci do pracy, a także dyspozycyjność do pracy od
zaraz na dłuższy okres czasu,
biegła obsługa komputera oraz
MS Office. Oferujemy: Pomoc
polskiego personelu po przyjeździe do Holandii, Pomoc przy
wyrobieniu numeru sofii, Pracę
stałą w renomowanej i stabilnej
firmie przez długi okres czasu,
Wynagrodzenie w systemie
tygodniowym, Darmowy transport do pracy, Zakwaterowanie, Ubezpieczenie zdrowotne,
Dodatki urlopowe i wakacyjne.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl 517493205.
Operator maszyny. PAKOWANIE PRODUKTOW CHEMICZNYCH! OPERATOR MASZYNY
! -NABOR KANDYDATOW! Dla
naszego klienta poszukujemy
operatorów maszyn z dobrym
angielskim oraz doświadczeniem . Operator maszyn : Praca
polega na operowaniu maszyn
pakujących oraz mieszających
produkty chemiczne. Praca na
magazynie w normalnej temperaturze a także czystym otoczeniu… Oferujemy: Prace na
długi okres czasu, Opiekę polskich koordynatorów, Dojazd z i
do pracy, 4 tygodniowy system
wypłat z możliwością zaliczek.
Wymagamy: Własnego zakwaterowania, własnego dojazdu do
pracy , lub możliwość otrzymania auta firmowego (po okazaniu prawo jazdy), Podstawowej
znajomości języka angielskiego
bądź holenderskiego, Motywacji
do pracy. Osoby zainteresowane
oferta prosimy o wysłanie CV na

nasz adres mailowy work@hcaprojectsupport.com z dopiskiem
PRODUKCJA ETTEN – LEUR.
Aby uzyskać więcej informacji
o ofercie pracy zadzwońcie do
nas 31(0)10- 3070808 . Jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku od godz 8:30 do godz
17 :00.
Pracownik produkcyjny.
Z zakwaterowaniem (okolice
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 (pary również mile
widziane). 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 nastę-

pującą 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 13.
Monter rur petrochemicznych. Jeżeli mieszkasz na stałe
w Holandii i szukasz stabilnej,
pewnej i dopasowanej pracy, w
której można pomyśleć o realizacji planów na przyszłość, jeżeli
nie masz pracy lub chciałbyś
zmienić, masz doświadczenie
zawodowe i wiesz jakie zajęcie
chciałbyś wykonywać prześlij
nam swoje CV. My wyszukamy
Dla Ciebie odpowiednia prace
jak najbliżej miejsca zamieszkania. Agencje z którymi współpracujemy cenią sobie specjalistów i rzetelnych pracowników
dlatego proces rekrutacji będzie
polegał na weryfikacji twoich
umiejętności i doświadczenia
zawodowego jak i gotowości na
podjęcie prace w długim okresie czasu. Osoby zainteresowane większą ilością informacji
o pracy proszę kierować na
adrian@karierawholandii.pl lub
telefonicznie +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. reszcie
osób dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
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 wy-

płaty 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/.
Elektryk budowlany. Holandia. Agencja Zatrudnienia
PanPol sp. z o.o. (nr w KRAZ:
1670) prowadzi dla holenderskiego Pracodawcy nabór
elektryków budowlanych do
stałej współpracy. Wymagania:
doświadczenie jako elektryk
na budowie, dobra znajomość
języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego, prawo
jazdy + własne auto, certyfikat
VCA i numer SoFi. Oferujemy:
Stawka w granicach 580 euro
netto tygodniowo + 20 euro dodatek wakacyjny, mieszkanie
opłacone w 100 procent przez
Pracodawcę (pokój jednoosobowy) - 40 godzin tygodniowo +
możliwe nadgodziny, wypłata tygodniowa, umowa holenderska.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV w j. angielskim
oraz aktualnych certyfikatów na
adres cv@euroworker.pl. Kraj:
Holandia.

Piaskowanie i cynkowanie ogniowe metalu. Pilnie
poszukujemy osoby z doświadczeniem do pracy przy ogniowym cynkowaniu / piaskowaniu metalu. Firma zajmuje się
produkcją naczep ciężarowych.
Obowiązki: obsługa piaskarki,
przygotowanie materiału pod
jego obróbkę metodą piaskowania,
nakładanie warstwy
cynku na stal metodą ogniową,
również z użyciem „pistoletu”.
Oferujemy: Wynagrodzenie :
450 euro/40h do negocjacji,
ubezpieczenie, dojazd do pracy, zakwaterowanie w pokoju
jednoosobowym. Wymagamy:
Doświadczenie w w/w dziedzinach, Prawo jazdy kat. B, Język
angielski na poziomie komunikatywnym. 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:
PIASKARZ. 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)).”.
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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.
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
Reklama

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 tylko
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.
Usługi – inne: Konsultacje z psychologiem przez Skype.

Konsultacje z psychologiem przez
Skype! Wychodząc naprzeciw
potrzebom naszych Klientów, a
szczególnie tych osób, które ze
względu np. na odległość miejsca zamieszkania nie mogą
przyjeżdżać do siedziby Centrum
Rozwoju Osobistego w Białymstoku, uruchomiamy konsultacje
psychologa przez Skype. Umożliwiają one uzyskanie wsparcia w
sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych w momencie,
w którym pomoc jest najbardziej
potrzebna, gdy emocje są silne,
a sytuacje i okoliczności zdarzeń
czasem tak skomplikowane, że
trudno samodzielnie szukać rozwiązań. Konsultacje przez Skype odbywać się będą na takich
samych zasadach co praca bezpośrednia w Centrum Rozwoju
Ososbistego – obowiązywać będą
dobrowolność i dyskrecja. Pomoc
psychologiczna on-line w tym
konsultacje i psychoterapia przez
przez Skypea jest dobrym sposobem uzyskania pomocy, przy jednoczesnej gwarancji zachowania
poufności. Oferta skierowana jest
szczególnie do Polaków mieszkających za granicą i nie mających
bezpośredniego dostępu do polskojęzycznego psychologa, do
osób mieszkających z dala od

ośrodków profesjonalnej pomocy
psychologicznej lub osób, które
nie mają możliwości pozostawienia dzieci pod czyjąś opieką. Płatność odbywa się przelewem na
konto, w formie przedpłaty. Koszt
jednej sesji 100 PLN. www.CentrumRozwojuOsobistego.com.pl.
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.

Transport – oferuję:
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA
! OD 55 EURO, FIRMA MILEKTRANS OFERUJE CODZIENNE
PRZEJAZDY Z ADRESU NA ADRES NA TRASIE POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA, KONTAKT: +48
609 822 180 (przyjmujemy
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl
(rezerwacje
internetowe), OBSŁUGIWANE
WOJEWÓDZTWA W POLSCE:
ŚLĄSKIEOPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa i okolice),
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów,
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce,
Włoszczowa). PODKARPACKIE
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE:
PRZEJAZD W DWIE STRONY
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł),
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł
każda osoba), TANIE CZWARTKI (wyjazd z PL), NIEDZIELE,
PONIEDZIAŁKI ( powrót do PL)
przejazdy od 50euro/ 210zł.
SAMOCHODY:
MERCEDES
SPRINTER (duża przestrzeń bagażowa + maksymalny komfort
podróży), RENAULT MASTER
(duża przestrzeń bagażowa +

maksymalny komfort podróży),
OPEL VIVARO (pojedyncze rozkładane fotele), FORD TRANSIT
(przestronny i komfortowy). POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFORTOWO!!!
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 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
CIĄG DALSZY NA STR. 12
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opolskie i lubuskie. Kontakt pod
numerem +48 660 562 625
lub +31 617 679 151, e-mail:
danmarprzewozy@wp.pl.
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: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel:
+48 77 484 40 11.

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, klimaty-

zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski.
Świadczymy usługi w zakresie
przewozu osób z południowej
Polski przez środkowe Niemcy
do Holandii i Belgii, przewozimy
ludzi z adresu pod adres, organizujemy wyjazdy weekendowe
do dowolnego miasta w Europie,
możliwość wynajęcie 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:
Transport z Holandii do Polski?
Dzwoń: 660-322-166. Busy z
2017 roku zapewnią Ci bezpieczny i szybki przejazd. Wyjeżdżasz do Holandii? Masz pilny
wyjazd do Belgii? Musisz być zaraz w Niemczech albo we Francji? Zapisz ten numer i dzwoń
teraz. Z Polski: 660-322-166, z
zagranicy: 0048-660-322-166.
Albo wyślij SMS – oddzwonimy.
Nasze samochody wożą tanio,
komfortowo i na miejsce. Renault Trafic z roku 2017, najmocniejszy silnik, nowe opony
Michelin, dwustrefowa klimatyzacja, ładowarka do smartfonu/
tabletu dla każdego, podłokietnik przy każdym siedzeniu, siedziska dla dzieci. Na miejsce
wozi doświadczony i ugodowy
kierowca. Nasza trasa i terminy:
Holandia – Polska: w piątek i poniedziałek około godziny 18.00.
Polska – Holandia: we czwartek
i niedzielę około godziny 6.00.
Trasa do Holandii trwa około 12
godzin. Zaczynamy w Toruniu,
a odbierzemy Cię z dowolnego
miejsca w północno-zachodniej Polsce. Rewelacyjna cena:

60 Euro! Czemu warto jechać z
nami do Holandii? 1. Jedziemy z
miejsca, które wskażesz, prosto
do celu. 2. Masz wiele własnego
miejsca w 9-osobowym busie o
najwyższym standardzie. 3. Jedziesz bezpiecznie, bo doświadczony kierowca do Renault Trafica z 2017 roku założył najlepsze
opony, Michelin. 4. Zawieziemy
Twoje bagaże i paczki. 5. Gwarantujemy ładowarki do komórek, dwustrefową klimatyzację,
przyciemniane szyby i podłokietniki osobne dla każdego. 6.
Jeśli jedziesz w grupie i zapytasz
o rabat, to na pewno dostaniesz.
7. Wystawiamy paragon lub FV
– jedziesz legalnie, a po rozliczeniu podatku możesz oszczędzić
23 procent! Więcej na www.
Szofer.biz.
Nauka: Kurs j.holenderskiego. STICHTING NOSTRI
MUNDI (Fundacja Nasz Świat)
w Waddinxveen już od lat organizuje kursy języka niderlandzkiego na poziomach od
A0 do B2. Zajęcia odbywają
się w sobotę wieczorem i przez
całą niedzielę, w małych 6 - 10
osobowych grupach. Nie jestes pewny na jakim poziomie
jest Twój niderlandzki? Nasz
specjalny test pomoże Tobie (i

nam) to ustalic. Aby na kursie
osiągnąć poziom A1, trzeba
zaliczyć 2 moduły, każdy po 16
godzin zegarowych. Spotykamy
się raz w tygodniu na 2 godziny.
Aby na kursie osiągnąć poziom
A2, trzeba zaliczyć 2 dalsze moduły, po 16 godzin zegarowych
każdy. Spotykamy się raz w
tygodniu na 2 godziny. Moduły
A1 i A2 kończą się egzaminem
i rozdaniem certyfikatów tym
kursantom, którzy egzamin
zdali. W przypadku kursów na
poziomie B1 i B2, oprócz egzaminu pisemnego, moduły
kończą się dodatkowym egzaminem ustnym. Cena jednego
modułu wynosi 200 euro, niezależnie od poziomu. Warto zapytać pracodawcę, czy zechciałby zainwestować w Twój kurs.
Lekcje prowadzi nauczycielka
z wykształceniem wyższym
lingwistycznym i mieszkająca
w Holandii już 40 lat. Faktury
wydawane są na ostatnich zajęciach danego modułu. Kawa,
herbata, ciasteczka i parking
– GRATISOWE. Jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole?
Zadzwoń lub wyślij wiadomość
na numer 0628742810. Albo
napisz do nas maila: info@nostrimundi.nl, Serdecznie zapraszamy!
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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,
Obecnie od ponad 2 miesięcy przebywam na zwolnieniu
lekarskim z powodu urazu kolana (prawdopodobnie zerwane
więzadła, ale to będzie pewne
21 lipca, bo będę miał robione
badanie MRI). Mój kontrakt z
biurem pracy obowiązuje do
28.08 i prawdopodobnie nie
będzie on kontynuowany, i zostanę zgłoszony do UWV. I tu
moje pytanie: czy jak już zostanę tam zgłoszony i otrzymam
od nich chorobowe, to mogę
jechać do Polski i tam się leczyć? I jak to wygląda? Jak
długo mogę tam być i czy dalej
będą mi wypłacane pieniądze
co tydzień?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)

Za każdy rok pobierania
jakiegokolwiek świadczenia z
holenderskiego urzędu powinna Pani otrzymać jaaropgraaf,
na którym są wypisane kwota
podatku oraz kwota, jaką Pani
otrzymała. Korekty musi Pani
złożyć, gdyż zapewne nie wykazała Pani tego dochodu w polskim urzędzie skarbowym.

•••

żeństwem od 15 lat. Mamy
dwójkę dzieci. Mieszkamy
razem, ale mamy inne adresy
zameldowań (ja mam zameldowanie u swoich rodziców, a
mąż u swoich rodziców) i na
obecną chwilę nie mamy możliwości się przemeldowania na
wspólny adres ze względu na
to, iż mąż odziedziczył dom, a
sprawa spadku nie jest jeszcze
uregulowana. Mąż chce się starać o rodzinne na dzieci. Czy
w związku z tym będzie mógł
ubiegać się w Niemczech o taki
zasiłek na dzieci? Czy jednak
będziemy musieli się gdzieś
przemeldować? Bardzo proszę
o pomoc.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)

•••
Witam,
Zwracam się do Państwa o
pomoc w pewnej kwestii. Mój
mąż od niedawna podjął pracę
w Niemczech. Jesteśmy mał-

(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Składając deklarację podatkową w Holandii i chcąc być
traktowanym jako podatnik
kwalifikowany, należy wykazać
dochody spoza Holandii. Jeśli
dochody z Holandii stanowią
mniej niż 90 procent wszystkich dochodów z danego roku,
to urząd potraktuje podatnika
jako podatnika niekwalifikowanego (mniej korzystne warunki)
i wtedy nie ma konieczności
przedstawiania dochodów spoza
Holandii.

Odpowiedź:
W Państwa przypadku jak
najbardziej mogą Państwo starać się o zasiłek rodzinny Kindergeld.

Odpowiedź:
Po zgłoszeniu Pana do UWV
przez pracodawcę urząd weryfikuje sprawę, wydaje decyzję
i zaczyna wypłacać należność
co tydzień. Do Polski może Pan
wyjechać po uprzedniej zgodzie
UWV.

nym kraju, skoro w niej już nie
mieszkam i nie pracuję.
Proszę o pomoc i dziękuję

•••
Witam serdecznie,
Czy pracując przez 8 miesięcy w Holandii (mieszkanie
i praca) i przeprowadzając się
pod koniec roku i pracując 4
miesiące w Belgii (mieszkanie
i praca) i będąc teraz w Belgii
muszę wykazać przy rozliczeniu dla Holandii swoje zarobki
z Belgii za okres 4 miesięcy?
Chodzi mi o to, żeby nie być
podwójnie
opodatkowanym.
Zresztą Holandii nie powinny
interesować moje zarobki w in-

•••

Witam,
Mam pytanie. Pracuję od
19 czerwca 2017 roku w Niemczech. Odprowadzam podatki
i składki. Obecnie jestem na
okresie próbnym i na 75 godzin. Po okresie próbnym będę
mieć 120 godzin od września.
Oczywiście pracuję za najniższą stawkę – 9 euro brutto.
Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Nie
posiadam meldunku w Niemczech, tylko razem z dziećmi
w Polsce. Czy mogę starać się
o Kindergeld? W Polsce otrzymuję jedynie 500+ na jedno
dziecko.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jak najbardziej istnieje możliwość starania się o zasiłek rodzinny z Niemiec.

•••
Witam,
Szukam wszędzie dostępnej informacji na temat procentu podatku pobieranego
od holenderskiego zasiłku macierzyńskiego w 2014 roku. Od
prawie 4 lat jestem w Polsce, a
teraz przychodzą mi wnioski o
korekty podatkowe za dochody
z Holandii od naszego urzędu
skarbowego. Czy mają może
Państwo informację, ile wynosi
procent podatku od tego zasiłku?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Witam,
Pracuję w niewielkiej firmie
zatrudniającej około 30 pracowników na stałych kontraktach. Nasza firma nie podlega z
tego co słyszałam całemu temu
CAO. Posiadam stały kontrakt
bezpośrednio z firmą. Miałabym pytanie odnośnie Zorgverlof. Czy należy się ono każdemu pracownikowi w Holandii,
tj. czy jest to prawo ogólne,
czy tylko w tych firmach, w których obowiązuje CAO? Dopiero
niedawno dowiedziałam się o
tym zorgverlof, ponieważ sama
zaczęłam o tym czytać. Mam
syna czteroletniego i jak dzwonię, że mój syn jest chory (co
nie zdarza się notorycznie), to

mają zawsze problem i muszę
kombinować z moim chłopakiem. Nie mamy tutaj nikogo, z
kim moglibyśmy zostawić dziecko. Czy jeśli należy mi się ten
zorgverlof, to czy mają prawo
zabrać mi te dni z mojego urlopu albo kazać przyjść na drugą
zmianę, albo na nadgodziny,
albo w sobotę, żeby odrobić (co
dają mi za każdym razem do
zrozumienia)??? Bardzo, bardzo byłabym wdzięczna za odpowiedź, ponieważ muszę tego
być pewna na 100 procent, żebym mogła walczyć o swoje.
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Zorgverlof jest dla osób, które potrzebują dłuższego wolnego
z tytułu choroby najbliższego
członka rodzinny. Jeśli synek
choruje tylko czasem i nie jest
to choroba przewlekła, a jedynie
przeziębienie, to niestety takie
świadczenie się nie należy. W
innym przypadku czas jest zabierany z godzin urlopowych.
Pracodawca również daje Pani
możliwość pracowania w innych
godzinach po to, by opieką nad
synem mogła się Pani dzielić z
partnerem.

•••
Witam serdecznie,
Czytałem dużo Waszych artykułów na temat zasiłku i jego
transferu do Polski, ale nigdzie
nie mogłem znaleźć informacji
na temat tego czy będąc na zasiłku holenderskim w Polsce po
zrobieniu transferu muszę także wysyłać solicytacje?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Transferując zasiłek do
Polski podlega Pan pod polski
urząd pracy i musi Pan spełniać
wymagania polskiego urzędu w
kwestii poszukiwania pracy. Nadal koniecznością jest wysyłanie
inkomstopgave do UWV.

•••
Dzień dobry,
Chciałam się dowiedzieć
czy jeżeli w Polsce zakończyłam
kurs prawa jazdy, to czy mogę
w Holandii zapisać się tylko na
egzamin i dobrać sobie dodatkowe godziny czy muszę zrobić
kurs od początku w Holandii?
Dziękuję za odpowiedź
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
O odpowiedź trzeba pytać
w firmie, która w Holandii takie
kursy prowadzi. Jedn z nich znajdzie Pan np. tutaj: http://szkolajazdy.nl/.

•••
Witam,
Mam problem. Otóż mój
mąż pobiera zasiłek rodzinny w
Niemczech z racji tego, iż prowadzi tam jednoosobową działalność gospodarczą. Jest tam
zameldowany. Jednak przez
2 miesiące nie miał żadnych
zleceń (działalności nie zawieszał i ciągle był tam zameldowany), ale obecnie nadal pracuje. Stąd pytanie: czy jeśli za
te 2 miesiące pobrał zasiłek
rodzinny, to musi go zwrócić?
Czy musi być tak, że w każdym
miesiącu musi osiągnąć jakiś
dochód, żeby słusznie pobierać
Kindergeld?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres
e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Urząd Familienkasse przyznaje świadczenie Kindergeld
tylko za miesiące, w których ktoś
wykonywał pracę / wystawiał
faktury swoim kontrahentom.
Za miesiące, w których tego nie
robił, zasiłek prawdopodobnie
będzie trzeba zwrócić.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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NA WESOŁO
Facet z USA zwiedzał Polskę i się zgubił.
Zobaczył rolnika pracującego
na polu i zatrzymał się zapytać o
wskazówki. Rolnik powiedział mu,
jak dostać się do głównej drogi.
Facet chciał trochę pogadać, więc
pyta:
- To pańska ziemia?
- Tak - odpowiedział rolnik.
- Duża jest?
- No, zaczyna się tam gdzie
płynie strumień przy drodze, ciągnie się przez wzgórze aż do tego
miejsca, gdzie widać to wielkie
drzewo. Sięga od tamtej stodoły
do tej wielkiej sterty kamieni, tego
płotu i biegnie aż do tej drogi.
- To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na jednym końcu mojej
farmy o wczesnym ranku. Jadę
cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram do końca
mojej posiadłości. Co pan o tym
myśli?
Rolnik myśli przez chwilę i
mówi:
- Też miałem kiedyś taki samochód.
Kuzyn z miasta odwiedza
bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.

NA WESOŁO

NA WESOŁO

Syn Ignaca wrócił z wojska i Ignac zaczyna szukać
mu kandydatki na żonę.
Poszedł do sąsiedniej wsi, a
gdy wrócił, oznajmia synowi:
- Znalazłem ci narzeczoną.
- Ładna?
- Jeszcze jak! Żebyś ty widział,
jak szybko potrafi widłami słomę
zrzucić z furmanki!
Przyjeżdża chłop wozem
do wsi i woła:
- Węgiel przywiozłem!
Na to koń który prowadził wóz
odwraca się i mówi:
- Taaaa…. TY przywiozłeś węgiel!
Trzy kobiety rozmawiają
o swoich córkach. Pierwsza:
- Nie ma lepszej córki niż moja
Zosia. Ona jedyna mnie kocha. W
lecie zabiera mnie na Mazury, a
zimą do Zakopanego...
Na to mówi druga:
- Moja córeczka jest najlepsza. Nikt nie kocha mnie bardziej
niż ona! Lusia w lecie zabiera
mnie na Hawaje, a w zimie do
Szwajcarii.
Trzecia machnęła ręką i
mówi:
- To wszystko nic. Moja Gosia
jest najlepszą córką na świecie!
- Ale dlaczego? pyta jedna z
kobiet.
- Trzy razy w tygodniu jedzie
na wizytę do psychiatry i płaci mu
150 złotych, żeby tylko o mnie porozmawiać!
Mężczyźni mają umysł
analityczny: duże problemy
potrafią rozbić na mniejsze.
Kobiety mają umysł syntetyczny: z małych problemów robią
duże problemy.
Dwaj panowie rozmawiają przy kieliszku.
– Ech, życie jest ciężkie... –
wzdycha jeden z nich. – Miałem
wszystko o czym człowiek może
marzyć: cichy dom, pieniądze,
dziewczynę...
– I co się stało?!
– Żona wróciła z wczasów tydzień wcześniej...
Statek badawczy kolejny
miesiąc pływa po oceanie.
Załoga po cichu zaczyna popi-

NA WESOŁO

jać z tęsknoty za lądem. Kapitan
postanowił przerwać pijaństwo i
zebrał całą załogę na pokładzie:
- W związku z zaobserwowanymi przypadkami nadużywania
alkoholu na pokładzie, zobowiązuje wszystkich do wyrzucenia całych zapasów wódki do morza! Na
pokładzie zaległa grobowa cisza.
I nagle gdzieś, z tylnych rzędów,
rozlega się radosny głos:
- Kapitan ma rację! To hańba!
Bez dwóch zdań należy cały zapas
alkoholu wyrzucić za burtę!
Załoga zszokowana. Po chwili
odzywa się bosman:
- Hej, wy tam z tylnych rzędów!
Czy ktoś udzielił głosu nurkom?
Kowalski postanowił zrobić żonie niespodziankę.
Poszedł do fryzjera, zgolił
wąsy, brodę, przystrzygł krótko
włosy. Kiedy wrócił, żona rzuciła
mu się na szyję i zaczęła namiętnie całować.
- Wiedziałem kochanie, że zrobię ci niespodziankę!
- Och, to ty?! - krzyknęła speszona żona.

nie.

Fryzjer pyta klienta:
- Pan już chyba u nas był?
- Nie, ucho straciłem na woj-

Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego sklepu odzieżowego sortują garderobę,
odkładając do dużych toreb
wszystko co, stanowi większą wartość.
Nagle jeden ze złodziei pokazuje drugiemu kolorowy sweter.
- Spójrz! Kosztuje 200zł! Przecież to rozbój w biały dzień!
- Racja, to zwykłe złodziejstwo.
Do banku w Szwajcarii
wchodzi klient z walizką i
ściszonym głosem mówi do
bankiera:
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest całe cztery
miliony euro.
Na to bankier uśmiechnięty:
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd.
Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi:

NA WESOŁO
- Czy ty wiesz Franek, że moja
świnia mówi po francusku?
- Chyba jesteś pijany, albo
zwariowałeś!
- Nie wierzysz? To założymy
się!
Sąsiedzi poszli do chlewu do
świni mówiącej po francusku. Jej
właściciel pyta:
- Kaśka, umiesz mówić po
francusku?
Świnia nic. Wtedy chłop ją
kopnął, a świnia:
- Łi, łi, łi!
Wchodzi facet do restauracji. Ubrany schludnie, ale
widać, że ubranie znoszone.
Siada przy stoliku i woła kelnera. Ten podchodzi, a facet go
pyta:
- Przepraszam, macie rybę?
- Oczywiście. Łosoś, tuńczyk,
pstrąg...
- Nie, nie... Ja poproszę jakiegoś mintaja, albo coś takiego...
Jak najgorszego i nieświeżego...
Kelner odrobinę się wzdrygnął, ale niewzruszony grzecznie
odpowiada:
- W porządku, zaraz ktoś skoczy do marketu.
Facet kontynuuje:
- I proszę ją przygotować w
specjalny sposób.
- Słucham?
- Proszę jej nie myć, nie rozmrażać, nie czyścić...
- Ale...
- I dużo soli! - ciągnął dalej facet - Ale tylko z jednej strony! Za
to z drugiej strony pieprzu od serca! I Smażyć ją proszę bez oleju!
Tak po prostu rzucić na patelnię
i przypalić z jednej strony. Za to
druga strona ma być kompletnie
surowa...
Kelner osłupiały próbuje się
wycofać, ale facet go zatrzymuje:
- I jak będzie mi pan rybę podawał, to proszę bez żadnych kurtuazyjnych „smacznego”, „proszę
bardzo”; czy innych. Proszę rzucić
talerz na stół i warknąć: „Masz i
pozmywaj!”
Kelner odwraca się, po czym
wypełnia życzenia klienta. Facet
ze łzami w oczach wciska mu
do kieszeni banknot stuzłotowy i
mówi:
- Rozumiesz, kochany, trzeci
miesiąc w delegacji... Tak mi się
do żony tęskni...

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!

Cisza błękitu
jak nie dotknięta cisza błękitu
odchodzi bezpowrotnie
w pustkę naszej niemocy
ignorowana prawda
niedostrzeżona otchłań braku
wzmaga w nas poczucie klęski
od zarania wiosny życia
do progu jesiennej nocy
Zignorowana prawda
jest niepowetowaną stratą
brakiem ochrony kwiatu
w porę kwitnienia
bez którego nie będzie
przyszłego istnienia
ni w świecie biednych
ni w raju bogatych
* * *
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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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