
Równo rok temu pisaliśmy o 
bardzo młodej, bo powstałej 
w maju 2016 roku w Hadze, 
polskiej drużynie piłki noż-
nej występującej w holen-
derskiej lidze. Drużyna ta, 
skupiająca zawodników z 
Polski na co dzień żyjących 
w Holandii, po oficjalnym 
zarejestrowaniu w KNVB 
(Koninklijke Nederlandse 
Voetbal Bond - Królewski 
Holenderski Związek Piłki 
Nożnej), który jest odpo-
wiednikiem polskiego PZPN 
w 2016 roku przystąpiła do 

rozgrywek w najniższej lidze 
Holandii i w ubiegłym sezo-
nie uzyskała awans do wyż-
szej, 4 klasy rozgrywkowej.

Jako beniaminek na tym 
szczeblu rozgrywek Polska Ekipa 
gromiła raz za razem holender-
skie drużyny, stając się prawdzi-
wym sportowym postrachem. Na 
16 rozegranych meczów odniosła 
aż 12 zwycięstw i poniosła tylko 
jedną porażkę! W efekcie takiej 
postawy na boiskach drużyna 
zdobyła tytuł Mistrza Ligi i drugi z 
rzędu awans do wyższej, 3 klasy 
rozgrywkowej, czego sportowcom 
ze stadionu przy Albardastraat 15 
w Hadze gratulujemy.
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Trenera drużyny, pana Mar-
cina Ratka poprosiliśmy o pod-
sumowanie właśnie zakończo-
nego, bardzo udanego sezonu 
2018/2019.

- Sezon, który właśnie dobiegł 
końca, był naszym trzecim, który 
rozegraliśmy do tej pory od mo-
mentu powstania drużyny (maj 
2016 roku). Bez wątpienia bę-
dziemy go wspominać najczęściej 
i z największym sentymentem, 
gdyż udało nam się zdobyć tytuł 
mistrzowski, a co za tym idzie, au-
tomatyczną promocję do wyższej 
klasy (3e klasse zaterdag) - mówi 
trener.

Drugi raz z rzędu udaje nam 
się więc wywalczyć awans, z tym 
że dopiero w tym roku możemy 

się pochwalić naszym pierwszym 
mistrzowskim tytułem. Zamykamy 
kampanię na szczycie tabeli mając 
8 punktów przewagi nad drugą We-
stlandią i aż 12 nad trzecią drużyną 
DSVP.

Paradoksalnie jednogłośnie 
możemy stwierdzić, że poprzedni 
sezon, kiedy to występowaliśmy 
klasę niżej był... zdecydowanie 
trudniejszy i z pewnością drużyny 
rywali prezentowały ciekawszy 
futbol. Cała liga stała na wyższym 
poziomie...

W tym roku (nieskromnie może 
to zabrzmi) nie mieliśmy równorzęd-
nego rywala, który stanąłby w szran-
ki o mistrzostwo z naszą drużyną.

Na pewno nasza ekipa jest 
mocniejsza niż rok temu dzięki 
wzmocnieniom, m.in. Artur Rzemiń-
ski, Mirek Popiołek, czyli zawod-
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nicy, którzy na stałe „wkompono-
wali” się w „11-stke”. Nie możemy 
również zapominać o graczach, 
którzy rozpoczęli z nami przygodę 
2018/2019, ale niestety z różnych 
przyczyn kolejno żegnali się z naszą 
ekipą, dokładając jednak swoje 
„cegiełki” do (z czystym sumieniem 
mogę tak stwierdzić) tegorocznego 
sukcesu HVV RAS 3 - POLSKIEJ EKI-
PY. Wojciech Barlik, Gregory Solorz, 
Tomasz Jurkowski, Damian Luterek, 
Rafał Pilarski, Łukasz Szczygielski, 
epizodycznie również Kacper Szew-
czyk czy Kamil Szewczyk. Kadra, 
która na początku sezonu oscy-
lowała w granicach nawet 25-26 
graczy, stopniała do poziomu 18 
osób. W międzyczasie przewijało 
się wiele twarzy, ale w większości 
przypadków okazywało się to tzw. 
„słomianym zapałem” nowych kole-
gów. Trzon drużyny pozostaje więc 
praktycznie niezmienny.

Statystyki podane zostały na 
zdjęciach (zdjęcia obok – przyp. 
red.), natomiast chciałbym przy-
bliżyć nieco sylwetki kluczowych 
zawodników, którzy stanowili o sile 
naszego zespołu w minionym sezo-
nie…

Krzysztof Kruk - wrócił po ko-
lejnej kontuzji i pewnie prezentował 
się w ostatnich kolejkach zmienia-
jąc Mirka w końcówkach spotkań.

Paweł Żak - nasz niezmordo-
wany kapitan, którego poziom gry 
jest niezmienny, odkąd pamiętam. 
Zawsze top.

Mariusz Falkowski – „wa-
riat” w defensywie, nieprzepusz-
czający pod naszą bramkę nikogo 
i nic, choć czasami naruszający 
przepisy.

Artur Rzemiński - debiutanc-
ki sezon z pewnością może zaliczyć 
do udanych. Stalowe płuca i pre-
cyzja przy stałych fragmentach gry 
to na pewno główne atuty naszego 
lewego wahadłowego.

Dawid Pajer - dinozaur. Je-
den z graczy, którzy są w ekipie 
od samego początku. Kreator i 
niezastąpiony rygiel defensywy 
potrafiący 40-metrowym poda-
niem otworzyć drogę do bramki 
– „Kopyto”.

Mirek Popiołek - nasz pod-
stawowy bramkarz. Przyszedł jako 
zawodnik z pola, jednak szybko oka-
zało się, że jego miejsce jest między 
słupkami. Potrafił w tym sezonie 
wyciągnąć „niewyciągalne”, jak i 
wpuścić... „lobika”. Na pewno pew-
ny punkt drużyny.

Przemek Żuk - destruktor... 
Poziom szybkości tego zawodni-
ka jest wprost proporcjonalny do 
poziomu... „boiskowej agresji”. 
Gracz, który nie odpuszcza, nawet 
jeśli już dawno sędzia użył gwizd-
ka - „Dzik”.

Wiktor Ziąber - w rundzie 
wiosennej wskoczył do pierwszego 
składu i pewnie prezentował się na 
środku obrony. Nieustępliwy obroń-
ca, który potrafi odebrać piłkę bę-
dąc 5 metrów dalej.

Gregory Sieradzki - w tym 
sezonie tylko epizody, ale również 
w ekipie od samego początku. 
Neutralny zawodnik mogący grać 
tak samo w bramce, jak i na „szpi-
cy”.

Artur Laskowski - najstarszy 
gracz w drużynie. Lewy obrońca, 
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który pomimo wieku bije na głowę 
kolegów z drużyny jeżeli chodzi o 
wydolność i przygotowanie fizycz-
ne. Szacunek.

Tomasz Księski - niesza-
blonowy pomocnik, któremu 
trudno zabrać piłkę, ale przede 
wszystkim dobry duch zespołu. 
Człowiek, którego gdy widzisz, nie 
możesz się nie uśmiechnąć.

Paweł Godlewski - czło-
wiek od czarnej roboty. Niestru-
dzony środkowy pomocnik, który 
dobro zespołu zawsze stawia po-
nad indywidualne osiągnięcia.

Rafał Ławicki – Walczak - 
środkowy pomocnik, który nie od-
puści nikomu... Drużyna zawsze 
czuje się pewniej wiedząc, że tego 
dnia Rafał gra w środku. Wielkie 
serce do gry.

Sławomir Godzisz - lewy 
skrzydłowy. Zawsze ciężko pracu-
jący na treningach, dający z sie-
bie 200 procent również w każdej 
minucie na boisku.

Jarosław Pilawa - Jaro - 
skrzydłowy-napastnik. Świetna 
technika, którą na pewno Jaro nie 
do końca wykorzystuje na boisku. 
Na pewno jeden z graczy, któremu 
zabrać piłkę jest najciężej.

Pier Lis - drugi sezon Prze-
mka i drugi raz w top, jeżeli cho-
dzi o klasyfikację bramek i asyst. 
Przemek ogłosił, że w przyszłym 
sezonie zawiesza buty na kołku, 
ale liczę, że przemyśli jeszcze 
swoją decyzję i pomoże drużynie 
w 3-ciej klasie...

Damian Danyło - na pewno 
niejeden lewy obrońca do teraz 
nie może się „odkręcić” po grze 
przeciwko naszemu skrzydłowe-
mu. Lider ofensywy, który z pew-
nością poradzi sobie w poważniej-
szej lidze...

Krystian Nowosad - „Inza-
ghi z Hagi”, napastnik, który zna-
komicie potrafi się odnaleźć pod 

bramką przeciwnika... Poza tym 
król „jedenastek”.

Mateusz Kitka - nasz top 
strzelec od 3 sezonów. Zawsze 
na 100 procent walczący nawet 
o beznadziejne piłki. Gracz, któ-
ry zdobywa gole z regularnością 
szwajcarskiego zegarka.

Głównie tych graczy mogli-
śmy w tym roku oglądać na bo-
isku. Dziękuję każdemu, który 
chociaż 5 minut spędził w tym se-
zonie na murawie, jak i wszystkim 
tym, którzy zajmują się sprawami 
zespołu i dbają o to, żeby naszym 
zawodnikom niczego nie brako-
wało - Rafałowi Kitka oraz Krzysz-
tofowi Sieradzkiemu.

Dziękujemy również Groszek 
XL Supermarket. Bez pomocy na-
szego sponsora na pewno nie by-
libyśmy w tym miejscu, w którym 
jesteśmy dzisiaj - podsumował 
Marcin Ratka.

Jako redaktor pozwolę sobie 
uzupełnić powyższe podsumo-
wanie, ponieważ niewątpliwie 
brakuje tutaj jednej osoby:

Marcin Dawid Ratka - czło-
wiek który w odpowiednim mo-
mencie „zawiesił buty na kołku” 
i przejął stery nad drużyną peł-
niąc funkcję trenera. Bez niego 
nie byłoby mistrzostwa, a nawet 
można zaryzykować stwierdze-
nie, że drużyna po prostu by 
się rozpadła. Dziękujemy za 
poświęcony czas, trud i wysiłek 
włożony w drużynę HVV Ras Pol-
ska Ekipa.

Chciałbym w tym miejscu 
zaprosić wszystkich chętnych 
do kontaktu, szukamy bowiem 
zawodników, którzy chcieliby 
dołączyć do naszej drużyny. 
Oczywiście zapraszamy również 
do współpracy potencjalnych 
sponsorów - dodał trener dru-
żyny.

TOMASZ POKORSKI

FOT. Z ARCHIWUM DRUŻYNY

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
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Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 
doświadczenie w zawodzie, 
min. komunikatywna znajo-
mość j. niemieckiego, angiel-
skiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy kat. B i własny 
samochód mile widziane, go-
towość do podjęcia pracy za 
granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne. Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o prze-
słanie aplikacji (CV) drogą ma-
ilową na adres: joanna@worxx.
nl, tel. 0031 485 350 380 Jo-
anna.

Order picker. Opis pracy: 
Praca na magazynie w cen-
trum logistycznym. Kandydat 
musi mieć doświadczenie w 
pracy przy zbieraniu zamó-
wień, odporność na stres i 
szybkości działania w zakresie 
swoich obowiązków. Pracow-
nik na podstawie poleceń z ze-
stawu słuchawkowego będzie 

zbierał produkty z magazynu, 
kompletował zamówienie oraz 
przygotowywał zamówienie 
do dalszej dystrybucji. Liczba 
miejsce pracy: 4 stanowiska 
pracy. Stawka: 11.85 euro za 
godzinę. Miejsce pracy: Heere-
nveen. Liczba godzin: 42-50 
tygodniowo. Możliwość nadgo-
dzin: Tak. Dodatek zmianowy: 
Tak. Praca na okres: na 1 rok 
lub dłużej. Praca na zmiany: 
Tak. Znajomość języka An-
gielskiego: Tak, poziom B1. 
Zakwaterowanie: Pracownika 
lub Abeos. Transport: Pracow-
nika lub abeos. Początek Pra-
cy: do ustalenia. Wymagania: 
chęć do pracy na długi okres 
czasu, prawo jazdy i trans-
port do pracy mile widziane, 
własne zakwaterowanie mile 
widziane, znajomość języka 
angielskiego (poz. B1), oferta 
dla pracowników z UE. Apliko-
wanie na ofertę pracy: Proszę 
o przeslanie CV na adres mi-
chal.banach@abeos.nl w tytu-
le wiadomość proszę wpisać 
ORD/HER. CV proszę wysłać 

tylko w języku angielskim lub 
niderlandzkim.

Praca produkcyjna przy 
owocach. W firmie Scherpen-
shuizen, Eindhoven. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF po-
szukuje nowych pracowników 
na stanowisko. Pracownik pro-
dukcyjny w firmie Scherpen-
shuizen. Zakres obowiązków: 
sortowanie i pakowanie owo-
ców, warzyw lub cytrusów na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: umiejętność pra-
cy w zespole, dyspozycyjność 

do pracy na dłuższy okres 
czasu. Oferujemy: Pomoc pol-
skiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pra-
cę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Możli-
wa praca także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-ma-
il: s.sadowska@jupiterpolska.
pl, W aplikacji prosimy umie-
ścić następującą klauzulę: Wy-
rażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 13.).

Praca w rozlewni metali 
części do samochodów. Po-
szukuje 3 osób do pracy od 
zaraz w Nieuw-Vennep z wła-
snym zakwaterowaniem. Pra-
ca w rozlewni metali części do 
samochodów. 11.50na godzi-
ne,40g tygodniowo. transport 
do pracy do 30km. Kontakt 
w j.ang lub holenderskim 
+31610704249 Ibrahim.

Zbiory truskawki podwie-
szanej na powietrzu. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF 
poszukuje nowych pracowni-
ków : DO ZBIORU TRUSKAW-
KI PODWIESZANEJ (praca 
na powietrzu - pod wiatami). 
Wymagania: mile widziane 

wcześniejsze doświadczenie 
przy zbiorach owoców, warzyw, 
mile widziana komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go jednakże nie jest to waru-
nek konieczny,  motywacja 
i chęci do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy:  pra-
cę w renomowanej i stabilnej 
firmie (praca od poniedziałku 
do soboty), co tygodniowe wy-
płaty, zakwaterowanie, pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru so-
fii,  ubezpieczenie, bezpłatny 
transport samochodem z miej-
sca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując ZBIO-
RY TRUSKAWKI. Po więcej in-
formacji proszę dzwonić pod 
numer +48517493205. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 

Nasza Holandia
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zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883 ze zm.).

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace produk-
cyjne w firmie zajmującej się 
przetwórstwem mięsnym - pa-
kowanie, sortowanie kiełbas, 
szaszłyków, wędlin etc. (Hel-
mond). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od 
czerwca 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.
com LUB wypełnienie formu-
larza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświad-

czenie w montażu drzwi i 
okien z PVC (mile widziane 
zdobyte na terenie Holandii), 
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiegoniemieckie-
go lub niderlandzkiego- własny 
środek transportu, podstawo-
we narzędzia, mile widziane 
VCA. OFERTA: zatrudnienie w 
oparciu o holenderską umowę 
o pracę, atrakcyjne wynagro-
dzenie, min. 40 godzin pracy 
tygodniowo, cotygodniowe 
wynagrodzenie, darmowe za-
kwaterowanie w 1-osobowym 
pokoju, ubezpieczenie zdro-
wotne. joanna@worxx.nl, Tel. 
0031 485 350 380 Joanna.

Operator wózka RE-
ACHTRUCK. Wysokie stawki 
+ praca stała! Agencja Pra-
cy Czasowej Jupiter (nr cert. 
10790) poszukuje dla nowego 
Holenderskiego klienta z bran-
ży logistycznej osób do pracy 
jako: Operator wózka widłowe-
go bocznego (REACHTRUCK). 
Specyfika pracy: Jest to praca 
w magazynie logistycznym. Za-
daniem operatora jest reple-
nishment- wymiana palet oraz 
ładunek i załadunek kontene-
rów. Przed rozpoczęciem pracy 
każdy operator przejdzie test 
sprawdzający, jeżeli taki test 
zostaje zdany- operator rozpo-
czyna prace w firmie. Jest to 
praca 2 zmianowa. Miejsce 
pracy: Holandia, miejscowość 
Echt. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego, warunek koniecz-
ny, 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 nastawie-
nie 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 zawodo-
wego, co tygodniowe wypłaty 
przelewane bezpośrednio na 
konto, zakwaterowanie, po-
moc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru Sofii, 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatny transport samochodem 
z miejsca zamieszkania do 
pracy. Rekrutacja: Sandra Sa-
dowska, Tel.: +48 517493205.

Kompletowanie zamó-
wień. Dla zleceniodawcy w ‘s 
Hertogenbosch agencja pracy 
Van Koppen & Van Eijk poszu-
kuje zmotywowanych osób do 
pracy w przetwórni mięsa cie-
lęcego. Obowiązki: kompleto-
wanie zamówień na produkty 
mięsne. Wymagania: motywa-
cja do pracy, dobra kondycja 
fizyczna, umiejętność pracy w 
zespole, gotowość do pracy w 
niskiej temperaturze, znajo-
mość języka angielskiego lub 
niemieckiego w stopniu pod-
stawowym. Oferujemy: stabil-
ne zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie, zakwaterowa-
nie oraz transport do miejsca 
pracy, ubezpieczenie zdrowot-
ne, możliwość dodatkowego 
szkolenia. Zainteresowanych 
prosimy o przesłanie cv na ad-
res tilburg@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 013 7620242. 
Do aplikacji prosimy o załą-
czanie 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.

Team leader w magazy-
nie wysyłkowym. Venlo. Dla 
naszych klientów poszukuje-
my osób do pracy jako lider 
zespołu nadzorującego pracę 
danego zespołu pracowników 

w magazynie wysyłkowym. 
Opis stanowiska: Jako lider ze-
społu będziesz odpowiedzialny 
za grupę osób 10-15, których 
zadaniem bedzie kompleto-
wanie 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: 
Masbree. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: 
warunkiem koniecznym jest 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, holender-
skiego lub niemieckiego, zdol-
ności przywódcze, umiejętność 
współpracy i kierowania grupa 
ludzi polegającą na wspólnej 
współpracy, zaufaniu i moty-
wowaniu pracowników, odpor-
ność na stres, odpowiedzial-
ność oraz samo dyscyplina, 
łatwość w przyswajaniu nowej 
wiedzy, doświadczenie logi-
styczne 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 wyrobie-
niu numeru sofii, Pracę stałą w 
renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, Wy-
nagrodzenie w systemie tygo-
dniowym, Darmowy transport 
do pracy, Zakwaterowanie, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadow-
ska, +48517493205, s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl, W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz.).

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 
doświadczenie w zawodzie, 
min. komunikatywna znajo-
mość j. niemieckiego, angiel-
skiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy kat. B i własny 
samochód mile widziane, go-
towość do podjęcia pracy za 
granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o prze-
słanie aplikacji (CV) drogą ma-
ilową na adres: joanna@worxx.
nl, tel. 0031 485 350 380 Jo-
anna.

Praca na myjni. Praca 
STAŁA z gwarancja godzin na 
myjni OD PONIEDZIALKU Ven-
lo. 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. 
Dla jednego z naszych klien-
tów poszukujemy kandydatów 
do pracy stałej na myjni. Do 
obowiązków należeć będzie: 
mycie ciężarówek/tirów,  pra-
ca stała z minimum 35h tygo-
dniowo od poniedziałku - do 
środy lub czwartku - soboty w 
godzinach 8:00-20:00. Wyma-
gania: komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego, 
sprawność fizyczna, motywa-
cja, dyspozycyjność i chęć do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: pracę w renomowa-
nej i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu (minimum 35h ty-
godniowo), Stawka godzinowa 
10.02 euro brutto, co tygodnio-
we wypłaty, zakwaterowanie 
(do 20 roku życia bezpłatne), 
pomoc polskiego personelu 
po przyjeździe do Holandii, po-
moc przy wyrobieniu numeru 
sofii, ubezpieczenie, bezpłatny 

transport samochodem z miej-
sca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując Myjnia 
bądź też proszę dzwonić pod 
numer +48 517 493 205. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883 ze zm.).

Operator wózka widło-
wego combi truck. Agencja 
pośrednictwa pracy Jupiter 
(nr cert. 10790) poszukuje 
osób do pracy jako operator 
wózka widłowego typu COMBI 
TRUCK. Miejsce pracy: Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem 
tego typu plus minimum rocz-
ne doświadczenie, warunkiem 
koniecznym jest komunika-
tywna znajomość języka an-
gielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność 
-chęć podjęcia współpracy na 
dłuższy okres czasu - znajo-
mość systemu pikowania ze 
skanerem. Oferujemy: Pracę 
stała w renomowanej firmie 
na długi okres czasu, Pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekru-
tacja: Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl 
w treści wpisując Combi truck. 
Po więcej informacji bardzo 
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8 Nasza Holandia

PRACA

proszę o kontakt telefoniczny: 
Sandra +48 517 493 205. 
Prosimy o załączenie do apli-
kacji klauzuli: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji proce-
su 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.

Operator wózka widłowe-
go przedniego. Van Koppen 
& Van Eijk od 2003 roku cie-
szy się zaufaniem Klientów i 
Pracowników na terenie całej 
Holandii i innych krajów Eu-
ropy. Naszym największym 
kapitałem jest Pracownik. Dla 
zleceniodawcy z siedzibą Via-
nen szukamy osób do pracy na 
pozycji operator wózka widło-
wego przedniego (heftruck). 
Praca polega rozładunku i 
załadunku kontenerów oraz 
składowaniu towarów przy po-
mocy wózka widłowego przed-
niego. Wymaganie: motywa-
cja do pracy, doświadczenie 
w obsłudze wózka widłowego 
przedniego, umiejętność pracy 
w zespole, prawo jazdy mile 
widziane. Oferujemy: pracę w 
systemie jednozmianowym 
w pełnym wymiarze godzin, 
wynagrodzenie zgodne z CAO 
w wysokości 10,50 euro na 
godzinę, bezpłatny transport 
do pracy, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie. Jesteś zainte-
resowany/na? Prześlij cv na 
adres echt@vkve.nl lub telefon 
pod numer: 0703080690 albo 
wypełnij formularz kontaktowy 
pod adresem: https://www.
vkve.nl/pl_PL/otwarta-apli-
kacja.html. Osobiście możesz 
nas odwiedzić pod adresem: 
Den Haag, De Stede 1, 2543 
BG, Zapraszamy!

Order picker w magazynie 
wysyłkowym. Venlo. Agencja 
pośrednictwa pracy Jupiter (nr 
cert. 10790) poszukuje osób 
do pracy jako order picker w 
magazynie wysyłkowym. Spe-
cyfikacja pracy: Praca pole-
ga na realizacji zamówień za 
pomocą skanera ręcznego, a 
także naklejanie etykiet na 
produkty. Jest to praca w tem-
peraturze pokojowej i syste-
mie zmianowym. Miejsce pra-
cy: Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: 
certyfikat uprawniający jaz-
dę wózkiem widłowym/ EPT, 
warunkiem koniecznym jest 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, holen-
derskiego lub niemieckiego, 
doświadczenie logistyczne pre-
ferowane, wysoka sprawność 
fizyczna ze względu na kom-
pletowanie zamówień niekiedy 
o wadze do 25kg, motywacja 
i chęci do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Pracę 

stała w renomowanej firmie 
na długi okres czasu, Pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekru-
tacja: Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl 
w treści wpisując Order picker 
w magazynie wysyłkowym. 
Po więcej informacji bardzo 
proszę o kontakt telefoniczny: 
Sandra +48 517 493 205. 
Prosimy o załączenie do apli-
kacji klauzuli: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji proce-
su 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 Działu Admini-
stracji. Poszukuje osoby, która 
chciałby pracować w Admini-
stracji firmy Abeos. Praca po-
lega na obsłudze telefonicznej 
pracowników, udzielaniu odpo-
wiedzi na zapytania e-mailo-
we, prowadzeniu dokumenta-
cji pracowników oraz kontrola 
nad sprawnym prowadzeniem 
działu administracji. Zadania: 
prowadzenie dokumentacji 
biura, przygotowanie umów i 
dokumentów, udzielanie od-
powiedzi na zapytania e-ma-
ilowe, asysta oraz pomoc w 
rozwiązywaniu problemów 
pracowników, obsługa telefo-
niczna pracowników. Oferuje-
my: pracę od poniedziałku do 
piątku, od godziny 8 do 17, 
stała umowa o prace, szkole-
nia, rozwój i pomoc w pracy. 
Wymagania: znajomość języ-
ka angielskiego w stopniu B2 
(konieczna), znajomość języka 
polskiego w stopniu płynnym, 
wykształcenie wyższe (mile 
widziane kierunek administra-
cji), kultura osobista, prawo 
jazdy kat. B, mile widziana 
znajomość języka niderlandz-
kiego. Zainteresowane osoby 
prosimy o przeslanie CV i list 
motywacyjny w języku angiel-
skim lub niderlandzkim na 
adres e-mail michal.banach@
abeos.nl , w tytule wiadomości 
proszę wpisać INTER/AL.

Praca produkcyjna przy 
krojeniu truskawki. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF 

poszukuje nowych pracowni-
ków na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny przy truskawkach. 
Zakres obowiązków: krojenie 
truskawki na równe części, 
sałatki owocowe (efektowne 
czytanie etykiet), inne prace 
produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: mile widziane 
wcześniejsze doświadczenie z 
nożem, mile widziana komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego, umiejętność pracy 
w zespole, dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do 
Holandii, Pomoc przy wyro-
bieniu numeru sofii, Pracę w 
renomowanej i stabilnej fir-
mie przez długi okres czasu, 
wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Możli-
wa praca także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-ma-
il: s.sadowska@jupiterpolska.
pl. W aplikacji prosimy umie-
ścić następującą klauzulę: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji.

Dekarz ZZP. Poszukuje 2 
osób, którzy maja zarejestro-
wana firmę w Holandii, do 
pracy w Pijnacker; praca jako 
dekarz, dachówka; wymaga-
ny: doświadczenie oraz narzę-
dzia, płatność po 7 dniach, tel. 
0642836192.

Pracownik produkcyj-
ny. Praca produkcyjna dla 
par i nie tylko, Venlo. Agen-
cja Pracy Czasowej Jupiter 
ma już dwadzieścia lat do-
świadczenia w rekrutacji i 
selekcji pracowników (nr 
cert. 10790). Nasi wykwa-
lifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi po-
chodzą głównie z Polski i 
mogą być zatrudnieni w róż-
nych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, 
w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pra-
cowników na stanowisko. 
Pracownik produkcyjny 
(pary również mile widzia-
ne). Zakres obowiązków:  
sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytru-
sów na taśmie produkcyj-
nej, ważenie produktów do 
pojemniczków, stickerowa-
nie produktów, inne prace 
produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: umiejętność 
pracy w zespole, dyspozy-
cyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: 

Pomoc polskiego personelu 
po przyjeździe do Holandii, Po-
moc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Pracę w renomowanej 
i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu, wynagrodzenie 
w systemie tygodniowym, Dar-
mowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 
lat oferujemy darmowe miesz-
kania, Możliwa praca także dla 
par, Stawki zgodne z holender-
skim CAO, Ubezpieczenie zdro-
wotne, Dodatki urlopowe i wa-
kacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 
32 05, E-mail: s.sadowska@
jupiterpolska.pl. W aplikacji 
prosimy umieścić następują-
cą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 13.).

Praca na dziale ekspe-
dycji. Dla zleceniodawcy w ‘s 
Hertogenbosch agencja pracy 
Van Koppen & Van Eijk poszu-
kuje zmotywowanych osób do 
pracy na dziale ekspedycji w 
przetwórni mięsa cielęcego. 
Obowiązki: załadunek trans-
portów mięsa cielęcego. Wy-
magania: motywacja do pracy, 
dobra kondycja fizyczna, umie-
jętność pracy w zespole, goto-
wość do pracy w niskiej tem-
peraturze, znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu podstawowym. Ofe-
rujemy: stabilne zatrudnienie, 
atrakcyjne wynagrodzenie, za-
kwaterowanie oraz transport 
do miejsca pracy, ubezpie-
czenie zdrowotne, możliwość 

dodatkowego szkolenia. Zain-
teresowanych prosimy o prze-
słanie cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. Do aplikacji 
prosimy o załączanie klauzuli 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych przez 
firmę Van Koppen & Van Eijk 
zawartych w przesłanych doku-
mentach aplikacyjnych w celu 
realizacji aktualnego procesu 
rekrutacji. Rozumiem że mogę 
w każdym monecie wycofać 
swoją zgodę.

Operator wózka widło-
wego/EPT. JUZ OD ZARAZ. 
Dla naszych klientów poszu-
kujemy osób do pracy jako 
operator wózka widłowego 
lub EPT. Miejsce pracy: Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem 
widłowym lub EPT, warun-
kiem koniecznym jest komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego, chęć rozwo-
ju osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stałą w re-
nomowanej firmie na długi 
okres czasu (40 godzin plus), 
Pomoc polskiego personelu 
po przyjeździe do Holandii, Po-
moc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Wynagrodzenie w syste-
mie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy, Możliwa 
pracy także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 517 493 205, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl, 
Prosimy o załączenie do apli-

kacji klauzuli: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji proce-
su 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.

Prace fizyczne. Lokali-
zacja AMSTERDAM. Agencja 
Pracy TPM poszukuje ludzi 
do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą: prace fizycz-
ne przy załadunku, rozładun-
ku, klasyfikacji i segregacji 
towarów w firmie zajmującej 
się recyklingiem opon (Am-
sterdam). Wymagania: prawo 
jazdy kat.B (obowiązkowe). 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpie-
czenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgod-
ną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). Charakter pracy: pra-
ca od czerwca 2019. Osoby 
zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem 
PRACE FIZYCZNE na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com (Certyfi-
kat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzi-
nach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej tre-
ści: Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. 
z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
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górne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu re-
krutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/. 

Mechanik samochodowy. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
mechanika samochodowego 
do pracy w Holandii. Wyma-
gania: doświadczenie w pracy 
mechanika samochodowe-
go, umiejętność przeprowa-
dzania badań technicznych i 
przeglądów samochodowych. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie (opcjonalnie), 
ubezpieczenie zdrowotne, co-
tygodniowe wypłaty na konto, 
min. 40h pracy tygodniowo, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charak-
ter pracy: od zaraz. Miejsce 
pracy: Helmond. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem MECHANIK na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest pod 
numerem (+48)608404233. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. 
z o.o., 62-080 Tarnowo Pod-
górne ulica 25 Stycznia 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Kierowca autobusu. W 
Holandii z bezpłatnym zakwa-
terowaniem. Firma Jupiter 
poszukuje kierowcę autobusu 
w Holandii którego zadaniem 
będzie dowóz pracowników do 
pracy. Specyfikacja pracy: Pra-
ca kierowcy jest to to praca któ-
ra przede wszystkim polega na 
przywożeniu/odwożeniu osób 
do pracy i z pracy (wykonujemy 
od 8-10 kursów na dzień- kur-
sy do danych zakładów pracy). 
Są to autobusy do 50 osób. 
Wymagania: mile widziana 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, minimum 
3 letnie udokumentowane 
doświadczenie jako kierowca 
autobusu, motywacja i dyspo-
zycyjność do pracy od zaraz na 
dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Praca stała już od zaraz na 
dłuższy okres czasu, umowa o 
prace z holenderska filia Jupi-
ter Uintzendbureau, organiza-
cje płatnego wyjazdu do Ho-
landii, co tygodniowe wypłaty 
(350 euro netto - na początek!) 
przelewane bezpośrednio na 
konto, jak również cotygo-
dniowe zestawienie przepra-
cowanych godzin i kosztów, 
BEZPŁATNE zakwaterowanie, 
pomoc polskiego personelu po 

przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru Sofii, 
ubezpieczenie zdrowotne, do-
datki urlopowe i wakacyjne, 
rozliczenia podatkowe (Jaarop-
gave) dzięki którym odzyskasz 
nadpłacony podatek. Rekru-
tacja: Osoby zainteresowane 
prosimy o wysłanie CV na s.
sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując KIEROWCA 
AUTOBUSU. Po więcej informa-
cji proszę dzwonić pod numer 
+48 517 493 205. W aplikacji 
prosimy umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich da-
nych 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. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą na-
stępujące prace: prace pro-
dukcyjne firmie zajmującej 
się produkcją ziół, przypraw, 
odżywek i aromatów wyko-
rzystywanych w przemyśle 
spożywczym (Deurne). Agen-
cja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpiecze-
nie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). Charakter pracy: pra-
ca od czerwca 2019. Osoby 
zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#for-
mularz (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możli-
wy jest w godzinach urzędo-
wania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy 
o zawarcie w aplikacji zgody 
o następującej treści: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawar-
tych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgór-
ne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby 
przeprowadzenia procesu re-
krutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybrany-
mi kandydatami. www.tpm-
work.com/.

Operator wózka typu 
OPT. Van Koppen & Van 
Eijk od 2003 roku cieszy się 
zaufaniem Klientów i Pra-
cowników na terenie całej 
Holandii i innych krajów Eu-
ropy. Naszym największym 
kapitałem jest Pracownik. 
Dla naszego zleceniodawcy 

z siedzibą w Moerdijk poszuku-
jemy osób do pracy w maga-
zynie z odzieżą. Praca polega 
na kompletowaniu zamówień 
przy użyciu wózka OPT. Wy-
magania: Motywacja do pracy, 
Umiejętność pracy w zespole, 
Doświadczenie w kompletowa-
niu zamówień, Doświadczenie 
w obsłudze wózka OPT, Komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego, Gotowość do 
pracy w systemie pięciozmia-
nowym. Oferujemy: Pracę w 
dobrze prosperującej firmie, 

Zakwaterowanie oraz trans-
port do pracy, Pracę w pełnym 
wymiarze godzin, Wynagrodze-
nie zgodne z CAO w wysokości 
10,50 euro na godzinę plus do-
datek zmianowy, Tygodniowe 
wypłaty, Możliwość ubezpie-
czenia. Jesteś zainteresowa-
ny/na? Wyślij cv na adres: ro-
osendaal@vkve.nl lub zadzwoń 
pod numer 0165760030 albo 
wypełnij formularz kontaktowy 
pod adresem: https://www.
vkve.nl/pl_PL/otwarta-apli-
kacja.html, Osobiście możesz 

nas odwiedzić pod adresem: 
Gastelseweg 144 D-E, 4705 
RB Roosendaal.

Praca produkcyjna przy 
truskawce i borówce ame-
rykańskiej. Z DODATKOWYM 
BONUSEM!! Venlo. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter poszu-
kuje osób do pracy produkcyj-
nej przy truskawce i borówce 
amerykańskiej. Miejsce pracy: 
Holandia (okolice Venlo). Roz-
poczęcie pracy: Praca od za-
raz. Zakres obowiązków: sorto-

wanie i pakowanie truskawek 
i borówek amerykańskich na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: mile widziane 
doświadczenie przy produkcji 
owoców i warzyw, umiejęt-
ność pracy w zespole, dyspo-
zycyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Jed-
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norazowa premia 100 euro 
netto,  Gwarancja minimum 
32-godzin dla Pracowników 
Tymczasowych, Pomoc pol-
skiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pra-
cę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Możli-
wa praca także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Biuro w Bialym-
stoku, Sandra Sadowska, Tel.: 
+48 51 749 32 05, E-mail: s.
sadowska@jupiterpolska.pl, W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz.).

Malarz. Malowanie domów 
i mieszkań. Agencja Pracy 
TPM poszukuje malarza do 
pracy w Holandii. Jest to praca 
polegająca na malowaniu do-
mów i mieszkań (elewacje i/
lub wnętrza). Wymagania: do-
świadczenie w pracy malarza. 
Mile widziana znajomość języ-
ka angielskiego LUB niemiec-
kiego LUB holenderskiego. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie (opcjonalnie), 
ubezpieczenie zdrowotne, co-
tygodniowe wypłaty na konto, 
40-50h pracy tygodniowo, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawka 
godzinowa ca 11, 50 euro 
NETTO. Charakter pracy: praca 
od zaraz. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem MALARZ na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest pod numerem 
(+48)608404233. Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Produkcja truskawki i 
borówki. OD DZIS !!! BONUS 
100EURO. Agencja Pracy Cza-
sowej Jupiter poszukuje osób 

do pracy produkcyjnej przy tru-
skawce i borówce amerykań-
skiej. Miejsce pracy: Holandia 
(okolice Eindhoven). Rozpo-
częcie pracy: Praca od zaraz. 
Zakres obowiązków: sortowa-
nie i pakowanie truskawek i 
borówek amerykańskich na 
taśmie produkcyjnej, ważenie 
produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazyno-
we zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: mile widziane 
doświadczenie przy produkcji 
owoców i warzyw, umiejęt-
ność pracy w zespole, dyspo-
zycyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Jed-
norazowa premia 100 euro 
netto, Gwarancja minimum 
32-godzin dla Pracowników 
Tymczasowych, Pomoc pol-
skiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pra-
cę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Możli-
wa praca także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne,  Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-ma-
il: s.sadowska@jupiterpolska.
pl. W aplikacji prosimy umie-
ścić następującą klauzulę: Wy-
rażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz.).

Kompletowanie zamó-
wień. Van Koppen & Van Eijk 
od 2003 roku cieszy się zaufa-
niem Klientów i Pracowników 
na terenie całej Holandii i in-
nych krajów Europy. Naszym 
największym kapitałem jest 
Pracownik. Dla zleceniodawcy 
w Tilburgu poszukujemy zmo-
tywowanych osób do pracy na 
pozycji orderpickera. Praca po-
lega na kompletowaniu zamó-
wień na sprzęt elektroniczny 
przy użyciu skanera. Wyma-
gania: motywacja do pracy, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywny angielski, go-
towość do pracy w systemie 
dwuzmianowym, prawo jazdy 
mile widziane. Oferujemy:  pra-
cę w pełnym wymiarze godzin, 
wynagrodzenie w wysokości 
10,15 euro na godzinę plus 
dodatek zmianowy, transport 
do miejsca pracy, zakwatero-
wanie, ubezpieczenie. Jesteś 
zainteresowany/na? Prześlij 
cv na adres tilburg@vkve.
nl lub telefon pod numer: 
0137620242 albo wypełnij 
formularz kontaktowy pod ad-
resem: https://www.vkve.nl/

pl_PL/otwarta-aplikacja.html. 
Osobiście możesz nas odwie-
dzić pod adresem: Besterdple-
in 5, 5014 HN Tilburg. Zapra-
szamy!

Praca w sortowni prze-
syłek. Van Koppen & Van Eijk 
od 2003 roku cieszy się zaufa-
niem Klientów i Pracowników 
na terenie całej Holandii i in-
nych krajów Europy. Naszym 
największym kapitałem jest 
Pracownik. Dla zleceniodawcy 
z siedzibą w Woerden poszu-
kujemy zmotywowanych osób 
do pracy w sortowni przesyłek. 
Praca polega na sortowaniu 
paczek. Wymagania: motywa-
cja do pracy, dobra kondycja 
fizyczna, umiejętność pracy w 
grupie, gotowość do pracy na 
nocnej zmianie, prawo jazdy 
mile widziane. Oferujemy: pra-
cę w pełnym wymiarze godzin, 
zgodne z CAO wynagrodzenie 
w wysokości 9,80 euro plus 
dodatek zmianowy, transport 
do miejsca pracy, zakwatero-
wanie, ubezpieczenie. Jesteś 
zainteresowany/na? Prześlij 
cv na adres denhaag@vkve.
nl lub telefon pod numer: 
0703080690 albo wypełnij 
formularz kontaktowy pod ad-
resem: https://www.vkve.nl/
pl_PL/otwarta-aplikacja.html. 
Osobiście możesz nas odwie-
dzić pod adresem: De Stede 
1, 2543 BG Den Haag. Zapra-
szamy!

Praca przy zbiorach tru-
skawki podwieszanej pod 
wiatami. Venlo. Agencja Pra-
cy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadcze-
nia w rekrutacji i selekcji pra-
cowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie z 
Polski i mogą być zatrudnieni 
w różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF 
poszukuje nowych pracowni-
ków : DO ZBIORU TRUSKAW-
KI PODWIESZANEJ (praca 
na powietrzu - pod wiatami). 
Wymagania: mile widziane 
wcześniejsze doświadczenie 
przy zbiorach owoców, warzyw, 
mile widziana komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go jednakże nie jest to waru-
nek konieczny,  motywacja 
i chęci do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy:  pra-
cę w renomowanej i stabilnej 
firmie (praca od poniedziałku 
do soboty), co tygodniowe wy-
płaty, zakwaterowanie, pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru so-
fii,  ubezpieczenie, bezpłatny 
transport samochodem z miej-
sca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.

pl w temacie wpisując ZBIO-
RY TRUSKAWKI. Po więcej in-
formacji proszę dzwonić pod 
numer +48517493205. W 
aplikacji prosimy umieścić na-
stępującą klauzulę: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.97 r. o ochronie da-
nych osobowych Dz. U. nr 133, 
poz. 883 ze zm.).

Pakowanie żywności.  
PRACA W OSS. Agencja Pracy 
TPM poszukuje ludzi do pra-
cy w Holandii. W skład oferty 
wchodzi pakowanie żywno-
ści - jedzenia azjatyckiego do 
pudełek. Praca w systemie 
2-zmianowym. Oferta skiero-
wana jest TAKŻE dla osób z 
własnym zakwaterowaniem. 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie (opcjonal-
nie), ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawka godzinowa 
10, 00 euro brutto (+133 pro-
cent po godzinie 18:00). Cha-
rakter pracy: praca od czerwca 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PAKOWANIE ŻYWNO-
ŚCI na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.
com LUB wypełnienie formu-
larza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne 
w firmie zajmującej się prze-
twórstwem mięsnym – pa-
kowanie, sortowanie kiełbas, 
szaszłyków, wędlin ect. (Best). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charak-
ter pracy: praca od czerwca 
2019. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com 
LUB wypełnienie formula-
rza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550.  Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Produkcja okien pvc/ alu. 
Na czym będzie polegać Two-
ja praca: wykonywanie kilku z 
poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka 
i składanie/ zgrzewanie profi-
li; obsługa zagniatarki, klam-
kownicy; okuwanie skrzydeł; 
okuwanie ram; frezowanie 

słupków; cięcie stali; obsługa 
oczyszczarki; montaż słup-
ków; uszczelkowanie; montaż 
zawiasów, szyb; cięcie listew 
przyszybowych; zabijanie li-
stew; naklejanie szprosów, 
montaż progów alu. Czego od 
Ciebie wymagamy? doświad-
czenie w pracy na produkcji 
okien, obsługa wkrętarki mile 
widziana, obsługa frezarki 
mile widziana, zaangażowa-
nie, dokładność, orientacja na 
jakość, prawo jazdy oraz auto, 
znajomość języka niemiec-
kiego lub angielskiego. Oferu-
jemy: holenderska umowa o 
prace, mieszkanie opłacone 
przez pracodawcę, ubezpie-
czenie zdrowotne. Aplikacje 
proszę przesyłać na: joanna@
worxx.nl, tel. 0031 485 350 
380 Joanna.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna przy owo-
cach dla par i nie tylko Agen-
cja Pracy Czasowej Jupiter ma 
już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni 
motywacji, pracownicy tym-
czasowi pochodzą głównie 
z Polski i mogą być zatrud-
nieni w różnych sektorach: w 
branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sek-
torze AGF poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko. 
Pracownik produkcyjny (pary 
również mile widziane). Za-
kres obowiązków:  sortowanie 
i pakowanie owoców, warzyw 
lub cytrusów na taśmie pro-
dukcyjnej, ważenie produktów 
do pojemniczków, stickero-
wanie produktów, inne prace 
produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. 
Wymagania: umiejętność 
pracy w zespole, dyspozy-
cyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Po-
moc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Po-
moc przy wyrobieniu numeru 
sofii, Pracę w renomowanej 
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PRACA

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, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Dodatki 
urlopowe i wakacyjne. Rekru-
tacja: Sandra Sadowska, Tel.: 
+48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 13. ).

Przedstawiciel handlowy. 
Jesteśmy dystrybutorem arty-
kułów spożywczych z ponad 
25 letnim doświadczeniem na 
rynku. W związku z dynamicz-
nym rozwojem Naszej firmy 
poszukujemy kandydatów na 
stanowisko: PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY. Miejsce pracy: 
Holandia, Belgia, Luksem-

burg. Więcej Informacji na 
stronie: https://lemonex.pl/O-
-firmie/Kariera-praca.

Praca stała przy produk-
cji kartonów. OD ZARAZ !!!! 
Venlo. Agencja Pracy Czaso-
wej Jupiter ma już dwadzie-
ścia lat doświadczenia w 
rekrutacji i selekcji pracow-
ników (nr cert. 10790). Nasi 
wykwalifikowani, pełni moty-
wacji, pracownicy tymczaso-
wi pochodzą głównie z Polski 
i mogą być zatrudnieni w 
różnych sektorach: w branży 
spożywczej, transportowej, w 
dystrybucji i w sektorze AGF. 
Poszukujemy osób którzy po-
szukują pracy stałej przy pro-
dukcji kartonów. Wymagania: 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, moty-
wacji do pracy, wcześniejsze 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, dyspozycyjność 
do pracy na dłuższy okres cza-
su. Oferujemy: zakwaterowa-
nie pomoc polskiego persone-
lu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu nume-
ru 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, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne, 
Rekrutacja: Bardzo proszę o 
wysłanie swojego CV na adres 
s.sadowska@jupiterpolska.
pl w tytule wpisując Produk-
cja kartonów lub tez proszę 
o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 1.

Operator wózka widło-
wego heftruck, combi truck 
lub EPT. Dla naszych klientów 
poszukujemy osób do pracy 
jako operator wózka widło-
wego heftruck, combi truck 
lub EPT. Miejsce pracy: Venlo. 
Rozpoczęcie pracy: Praca od 
zaraz. Wymagania: certyfikat 
uprawniający jazdę wózkiem 
widłowym lub EPT, warun-
kiem koniecznym jest komu-

nikatywna znajomość języka 
angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego, minimum 
roczne doświadczenie (w 
przypadku combi truck-znajo-
mość systemu pikowania ze 
skanerem). Oferujemy: Pracę 
stala w renomowanej firmie 
na dlugi okres czasu, Pomoc 
polskiego personelu po przy-
jeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru so-
fii, Wynagrodzenie w syste-
mie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV na s.sadowska@jupiter-
polska.pl w treści wpisując 
Operator wózka widłowego, 
combi truck lub EPT. Po wię-
cej informacji bardzo proszę o 
kontakt telefoniczny: Sandra 
+48 517 493 205. Prosimy o 
załączenie do aplikacji klau-
zuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.

Transport – oferuję: Wol-
ne miejsca do POLSKI NAJTA-
NIEJ. Podkarpackie, Wielkopol-
skie, Dolnośląskie, Lubuskie, 
Świętokrzyskie, Łódzkie, Mało-
polskie, Śląskie, Opolskie. POL-
SKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szyb-
kie mikrobusy busy oraz duże 
busy z DVD, ubezpieczenie pod-
czas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: 
IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLA-
NOWANEGO WYJAZDU, NUMER 
TELEFONU ORAZ DOKŁADNY 
Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: 
CODZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLAN-
DIA ! OD 55 EURO, FIRMA 
MILEKTRANS OFERUJE CO-
DZIENNE PRZEJAZDY Z AD-
RESU NA ADRES NA TRASIE 
POLSKA–NIEMCY –HOLANDIA, 

KONTAKT: +48 609 822 180 
(przyjmujemy również rezerwa-
cje SMS), www.MILEKTRANS.pl 
(rezerwacje internetowe), OB-
SŁUGIWANE WOJEWÓDZTWA 
W POLSCE: ŚLĄSKIEOPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE 
( Żary, Żagań,Trzebiel, Iłowa 
i okolice), WIELKOPOLSKIE 
(Ostrzeszów, Kępno, Syców i 
okolice), ŁÓDZKIE, MAŁOPOL-
SKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE (Ję-
drzejów, Kielce, Włoszczowa). 
PODKARPACKIE (Dębica, Rze-
szów). PROMOCJE: PRZEJAZD 
W DWIE STRONY (oszczędzasz 
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRU-
POWE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ 
(zniżka 5euro lub 20zł każ-
da osoba), TANIE CZWARTKI 
(wyjazd z PL), NIEDZIELE, PO-
NIEDZIAŁKI ( powrót do PL) 
przejazdy od 50euro/ 210zł. 
SAMOCHODY: MERCEDES 
SPRINTER (duża przestrzeń ba-
gażowa + maksymalny komfort 
podróży), RENAULT MASTER 
(duża przestrzeń bagażowa + 
maksymalny komfort podróży), 
OPEL VIVARO (pojedyncze roz-
kładane fotele), FORD TRANSIT 
(przestronny i komfortowy). PO-
CZUJ SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓ-
ŻUJ KOMFORTOWO!!!

Nauka: Kurs j.holender-
skiego. STICHTING NOSTRI 
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MUNDI (Fundacja Nasz Świat) w 
Waddinxveen już od lat organi-
zuje kursy języka niderlandzkie-
go na poziomach od A0 do B2. 
Zajęcia odbywają się w sobotę 
wieczorem i przez całą niedzie-
lę, w małych 6 - 10 osobowych 
grupach. Nie jestes pewny na 
jakim poziomie jest Twój nider-
landzki? Nasz specjalny test 
pomoże Tobie (i nam) to ustalic. 
Aby na kursie osiągnąć poziom 
A1, trzeba zaliczyć 2 moduły, 
każdy po 16 godzin zegarowych. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Aby na kursie osią-
gnąć poziom A2, trzeba zaliczyć 
2 dalsze moduły, po 16 godzin 
zegarowych każdy. Spotykamy 
się raz w tygodniu na 2 godzi-
ny. Moduły A1 i A2 kończą się 
egzaminem i rozdaniem certy-
fikatów tym kursantom, którzy 
egzamin zdali. W przypadku kur-
sów na poziomie B1 i B2, oprócz 
egzaminu pisemnego, moduły 
kończą się dodatkowym egza-
minem ustnym. Cena jednego 
modułu wynosi 200 euro, nie-
zależnie od poziomu. Warto za-
pytać pracodawcę, czy zechciał-
by zainwestować w Twój kurs. 
Lekcje prowadzi nauczycielka 
z wykształceniem wyższym lin-
gwistycznym i mieszkająca w 
Holandii już 40 lat. Zadzwoń 
lub wyślij wiadomość na numer 

0628742810. Albo napisz do 
nas maila: info@nostrimundi.nl, 
Serdecznie zapraszamy! 

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

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB - 
POLSKA - HOLANDIA BELGIA 
NIEMCY. MIĘDZYNARODOWY 
PRZEWÓZ OSÓB Z FIRMĄ POEU-
ROPIE.PL. Wyjeżdżamy codzien-
nie z POLSKI, NIEMIEC, BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy woje-
wództwa: podkarpackie, święto-
krzyskie, małopolskie, śląskie, 

opolskie, dolnośląskie. Kursy 
międzynarodowe realizujemy 
busami 9-osobowymi o wyso-
kim standardzie. Wykonujemy 
przewozy osób w systemie “door 
to door”, ze wskazanego adresu 
początkowego pod wskazany 
adres końcowy. Oferujemy Pań-
stwu KONKURENCYJNE CENY 
oraz wiele ZNIŻEK: 6-ty przejazd 
za 50 procent ceny lub 10-ty tyl-
ko za 1 zł, 5 procent rabatu za 
płatność z góry, zniżki dla grup 
(już od 2 osób), rezerwacja w 
dwie strony -10 euro. Więcej na 
naszej stronie www.poeuropie.
pl. Kontakt  PL + 48 666 66 10 
20, NL + 31 687 75 06 02 (ly-
camobile), GG 49870095, mail: 
biuro@poeuropie.pl, www.poeu-
ropie.pl, JAK REZERWOWAĆ? 
Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 2. 
Wyślij SMS z rezerwacją na nu-
mer +48 66666 10 20 lub +31 
687 750 602. W treści wiado-
mości wpisz: datę wyjazdu, ad-
res początkowy – gdzie mamy 
po Ciebie przyjechać, adres 
końcowy – gdzie mamy Cię za-
wieźć, imię i nazwisko pasażera, 
dodatkowe informacje np. nu-
mer telefonu, datę powrotu itp. 
3. Zadzwoń do nas. Rezerwacja 
jest ważna po potwierdzeniu 
przez nas.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC 
I HOLANDII. Przewóz osób 
Polska - Niemcy – Holandia. 
Obsługujemy województwa: 
OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 
ŚLĄSKIE. Ceny przejazdu: Pol-
ska - Holandia: od 250 zł. Ho-
landia - Polska: od 60 euro. Fir-
ma Inter- tour oferuje Państwu: 
indywidualne przewozy do 
Niemiec i Holandii, transport 
zorganizowanych grup z dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio 
pod wskazany adres, atrakcyj-
ne ceny, zniżki dla dzieci do 
15 lat, spokojną i komfortową 
podróż. Nasza firma dysponuje 
nowoczesną flotą około 75 po-
jazdów, która na bieżąco jest 
modernizowana. Wszystkie na-
sze samochody znajdują się w 
nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj wię-
cej. Kontakt: www.inter-tour.
eu, Tel: +48 602 782 271, Tel: 
+48 77 484 40 11.

Transport – oferuję: 
BUSY POLSKA - HOLANDIA 
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYB-
KO BEZPIECZNIE +48 601 
380 539. PRZEJAZDY BEZ 
PRZESIADEK. DO HOLANDII - 

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK. 
DO POLSKI - WTOREK I PIĄ-
TEK. CONNECT - LICENCJO-
NOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy prze-
wozy komfortowymi busami 
9 osobowymi na trasie Polska 
- Holandia. Niewątpliwą zaletą 
podróży jest stosunkowo krótki 
czas przejazdu, ODBIÓR i DO-
WÓZ pasażerów pod wskazany 
adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzyst-
ne rabaty! www.przewozycon-
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klima-
tyzacja, dvd, wi-fi na terenie Pol-
ski. Świadczymy usługi w zakre-
sie przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 

ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Euro-
pie, możliwość wynajęcie samo-
chodu z kierowcą lub bez. Jeśli 
masz jakieś pytania zadzwoń 
lub napisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie 
państwo transportu na tere-
nie Holandii, Niemiec, Belgii? 
Dobrze trafiliście. Oferuje bez-
pieczny transport z adresu pod 
adres w rozsądnej cenie. Prze-
wóz maksymalnie dla 4 osób 
komfortowym samochodem 
w miłej atmosferze. Prowadzę 
obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje do-
jazdy do urzędów, lekarzy, na 
dyskoteki-Luna, Shuffle,Gel-
dern i inne. Usługa także do-
tyczy zakupów (również w go-
dzinach nocnych i weekendy), 
także pomoc w małych prze-
prowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Loka-
lizacja Cuijk koło Nijmegen. 
Postaw na sprawdzonych, za-
oszczędzisz pieniądze i nerwy. 
Pozdrawiam. Telefon: Dzwoń 
każdego dnia o każdej porze 
+31687323783.
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Dzień dobry,
Obecnie przebywam w Ho-

landii. Rozchorowałem się, po-
nieważ choruję na przewlekłą 
chorobę i czasem jej nasilenie 
jest takie, że nie mogę przy-
stąpić do pracy. Dzwoniłem do 
lekarza i on mówił, że mam 
wracać do kraju, a on mi wysta-
wi niezbędne zaświadczenie i 
prześle je do pracodawcy. Nad-

mieniam, że kontrakt mam 
podpisany na okres 3 miesięcy, 
zatem wydaje mi się,  że już nie 
wrócę do Holandii. Powiecie mi, 
jak powinienem postąpić w tej 
sytuacji, abym miał wypłacany 
zasiłek chorobowy? Moje za-
pytania brzmią: 1. Zakładając, 
że wezmę teraz zika, następnie 
poinformuję pracownika biu-
ra, że zjeżdżam do Polski i bę-
dzie przesłane zaświadczenie 
od lekarza będące podstawą 

poświadczenia choroby, to co 
musi zawierać takie oświadcze-
nie wystawione przez lekarza? 
2. Czy zaświadczenie może być 
zeskanowane bądź zrobione 
czytelne zdjęcie i przesłane na 
e-mail pracownika biura? 3. Czy 
zaświadczenie musi być prze-
tłumaczone, a jeżeli tak, to czy 
przez tłumacza przysięgłego? 
4. Czy mając kontrakt termino-
wy zwolnienie chorobowe może 
trwać dłużej niż okres, na który 

kontrakt terminowy jest pod-
pisany? 5. Inne wskazówki od 
Państwa, które są istotne przy 
takich typu sytuacjach, aby nie 
było jakichkolwiek nieścisłości 
oraz problemów przy wypłacie 
zasiłku chorobowego. Dziękuje 
ogromnie za poświęcony czas 
oraz pomoc. Życzę miłego dnia.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli ma Pan umowę o pracę, 
to chorobowe zgłasza Pan do pra-
codawcy, a pracodawca wypłaca 
chorobowe albo zgłasza fakt cho-
roby do urzędu UWV, który sprawę 
weryfikuje, wydaje decyzję i wy-
płaca chorobowe. Aby zjechać do 
Polski, musi mieć Pan pozwolenie 
od pracodawcy albo po zakończe-
niu umowy lub zgłoszeniu sprawy 
do UWV pozwolenie od tejże insty-
tucji.

Witam,
Mam pytanie o Kindergeld. 

Nie mam kontaktu z ojcem 
dziecka od 6 lat. Składając te-
raz wniosek o rodzinne w Polsce 

dostałam informację, że spraw-
dzają czy ojciec dziecka nie po-
biera tam zasiłku na dziecko. 
Trwa to już 10 miesięcy, a jedy-
ne co wiem, to to, że pracował 
w Niemczech. Proszę mi powie-
dzieć, ile to jeszcze może trwać? 
Teraz bedę składać wniosek o 
500 plus i podejrzewam, że taka 
sama sytuacja będzie.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety nie jesteśmy w sta-
nie stwierdzić, ile to może potrwać 
- najlepiej byłoby zapytać u źródła. 
Teoretycznie jeśli ojciec dziecka 
pracuje w Niemczech, to ma Pani 
prawo starać się o zasiłek rodzin-
ny z Niemiec na dziecko.

Witam,
Mieszkam z partnerem i 

3-letnim dzieckiem w Holandii. 
Wynajmujemy mieszkanie (2 
pokoje). Obecnie jestem w cią-
ży. Czy aby zameldować dziec-

ko, to musimy mieć zgodę wła-
ściciela? Mieszkanie nie jest za 
duże. Czy gmina może odmówić 
zameldowania, jeśli metraż jest 
za mały? Staramy się od 8 mie-
sięcy o mieszkanie socjalne, 
regularnie reagujemy na oferty, 
ale niestety na  np. 300 reakcji 
widniejemy na pozycji 170. Czy 
w takim wypadku można się 
starać w jakiś sposób o szyb-
sze przydzielenie mieszkania 
socjalnego? Gdzie należy to 
zgłosić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Do domeldowania dziecka 
po jego narodzinach nie muszą 
mieć Państwo zezwolenia wła-
ściciela. Gmina nie powinna 
robić problemu przy meldunku 
dziecka. Jeśli chodzi o szybsze 
otrzymanie mieszkania z gminy 
socjalnej, to prosimy się zgłosić 
z tym zapytaniem bezpośrednio 
do gminy, gdzie są Państwo za-
pisani.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

•••

•••

••••••

•••

•••

•••

Reklama
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 
Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość na redak-
cja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czeka-
my na Wasze prace!

ZROZUMIEĆ
OCALENIA 
u stóp TWÓRCY ŁADU 
ZDROWIA -
w codzienności trudu
DOBRA -
w prawdzie powinności 
(tudzież) RADOŚCI 
W PRAWIE MIŁOŚCI 
DILECTIO
PER CRUCEM CHRISTI
EUCHARISTIA
IN STATU „OIUKOMENE”
ET GAUDIUM PER ALLELUJA!
FIAT... ET OMNIA SAECULA
AMEN
Oryginalność
bywa mową serca
zazębiają się treści ogniwa 
w bezinteresowności
tworzy się DOBRO
W PORĘ WZAJEMNOŚCI 
TERAZ 
zostaje sedno
naszych myśli 
serc
sumień 
i jeszcze TRWAŁA SZANSA
by SENS ŻYCIA 
ZROZUMIEĆ

Rozpaczliwie płaczącego 
syna pyta się ojciec:

- Dlaczego płaczesz synku?
- Zgubiłem moje 10.- zł , odpo-

wiada syn.
- Nie płacz, dam ci 10.- zł
Dziecko się uspokoiło, a po 

chwili wpada jeszcze w większą 
rozpacz.

- Co się stało synku? - pyta 
ojciec.

- Gdybym nie zgubił tamtych 
10.- zł, to miałbym teraz 20.- zł.

- Coś taka wkurzona?
- Mężowi na urodziny kołowro-

tek kupiłam do wędki.
- No to chyba się ucieszył? 

Twój stary co weekend z kolegami 
przecież na ryby jeździ. Nie spodo-
bał mu się?

- Gorzej. Zapytał co to jest.

Ksiądz zgubił się w gó-
rach, spotyka bacę:

- Baco, którędy do Zakopane-
go?

- A za ile?
- Jak to, baco, za ile?! Za Bóg 

zapłać!
- A, to niech was Bóg prowa-

dzi...

- Słyszałem, że pracujesz 
na poczcie.

- Tak. Stempluję listy.
- Nie nudzi się to?
- Nie, przecież codziennie na 

stemplu jest inna data.

Taksówkarz wiozący ma-
rynarza pędzi jak wariat po-
mimo mgły gęstej jak mleko.

- Jak pan w takiej mgle potrafi 
tak szybko jeździć? - odzywa się 
niespokojnie marynarz.

- A wy, tam na morzu, jak so-
bie radzicie we mgle?

- Pływamy według przyrzą-
dów.

- No właśnie, ja też - za sie-
demdziesiąt groszy będzie dwo-
rzec.

- Kiedy kotu dokuczają 
zęby?

- Jak go psy gryzą.

- Antoś, czemu profesor, 
jak odebrał ci ściągę, to nie 
dość że nie wywalił, ale jesz-
cze postawił czwórkę?!

- Jaka tam ściąga... raptem 
dwa wzory napisane na bankno-
cie 100 euro...

Sędzia pyta świadka:
- Widział pan, jak obcy czło-

wiek uderzył pańską teściową. Dla-
czego nie ruszył pan z pomocą?

- Ależ wysoki sądzie? We 
dwóch bić starszą kobietę?

Polonista mówi do swojej 
żony:

- Czy kochasz mnie najdroższa?
- Oczywiście! - odpowiada żona.
- Całym zdaniem proszę!

Synek do ojca:
- Tato, a jaki kawał zrobimy 

mamie na Prima Aprilis?
- Ale Prima Aprilis było wczo-

raj...
- Buuuuu!
- Haha! Żartowałem!

Bóg mówi do Adama:
- Adam daj żebro!
- Nie dam!
- No Adam daaaj!!!
- Nie dam!
- No proszę Adam daj!!
- Nie dam, mam jakieś złe 

przeczucie.

Idzie Adam i Ewa przez 
Raj.

Ewa pyta Adama drżącym 
głosem:

- Adamie kochasz Ty mnie?
Adam odpowiada:
- A kogo mam kochać?

Zimowe popołudnie.
Piękna dama wychodzi na 

spacer w futrze i spotyka na ulicy 
członków ekologicznej organizacji 
Greenpeace. 

- Jak pani nie wstyd nosić fu-
tro zdarte z żywych norek? 

- To nie norki, to poliestry. 
- A czy pani wie, ile poliestrów 

musiało oddać życie, żeby pani 
miała futro?!

Spotyka się na ulicy 
dwóch kolegów. 

- I co byłeś na polowaniu?
- Tak, właśnie wracam z lasu.
- Ustrzeliłeś coś?
- Oczywiście!
- To dlaczego torba jest pusta?
- Przecież nie jestem ludożercą.

Mąż telefonuje z polowa-
nia do domu: 

- Kochanie, będę za dwie go-
dziny w domu. 

- A jak tam łowy? 
- Przez miesiąc nie będziemy 

kupować mięsa. 
- A co upolowałeś? Jelenia? 
- Nie. 
- Dzika? 
- Przepiłem całą pensję...

Sherlock Holmes wybrał się 
z Dr Watsonem do lasu na biwak.

W pewnym momencie w nocy 
Holmes budzi Watsona i pyta:

- Drogi Watsonie, czy śpisz?
- Nie..
- A co widzisz nad sobą, drogi 

Watsonie?
- Widzę miliony gwiazd drogi 

Sherlocku.
- I co ci to mówi, drogi Watso-

nie?
- Zależy jak na to spojrzeć: 

z astronomicznego punktu wi-
dzenia mówi mi to, że są miliony 
galaktyk z miliardami gwiazd; z 
astrologicznego punktu widze-
nia widzę, ze wchodzimy w znak 
Byka; z meteorologicznego punk-
tu widzenia mówi mi to, że jest 
szansa na dobrą pogodę jutro; z 
futurystycznego punktu widzenia 
sadze, ze kiedyś ludzie będą łatać 
do gwiazd.... A cóż Tobie to mówi 
drogi Sherlocku?

- Mnie to mówi, drogi Watso-
nie, że ktoś nam ukradł  namiot!

U pewnego fotografa z 
poczytnego czasopisma za-

mówiono serię zdjęć wielkie-
go pożaru lasu.

Ustalono, że na lotnisku bę-
dzie czekał na niego samolot, 
który zabierze go nad płonący 
las. Fotograf stawił się o ustalonej 
porze na lotnisku, gdzie rzeczywi-
ście czekała na niego mała Ces-
sna. Wrzucił więc do środka swój 
sprzęt, zajął miejsce i wykrzyknął: 
„No to lecimy!”. Samolocik podko-
łował pod wiatr, wystartował i po 
chwili byli już w powietrzu, choć 
lecieli jakby nieco chwiejnie.

- Leć nad północną granicą 
ognia - powiedział fotograf. - I zrób 
parę okrążeń na małej wysokości.

- Po co? - spytał pilot lekko 
zdenerwowanym głosem.

- Bo muszę zrobić zdjęcia! 
Jestem fotografem i płacą mi za 
robienie zdjęć! - odparł nieco ziry-
towany fotograf.

Po krótkiej pauzie pilot zapytał:
- Chcesz powiedzieć, że ty nie 

jesteś instruktorem latania?!

Starszy gość na emerytu-
rze miał problemy ze słuchem.

W końcu trafił na lekarza, 
który bardzo mu pomógł. Miesiąc 
później facet wraca do lekarza na 
kontrolę. Lekarz mówi:

- Pański słuch jest w znakomi-
tej formie. Pańska rodzina musi 
być bardzo zadowolona, że znowu 
pan słyszy. 

Facet na to:
- Och, jeszcze im nie powie-

działem. Po prostu siedzę i słu-
cham rozmów. Już trzy razy zmie-
niałem mój testament!

W samolocie rozlega się 
przez głośnik:

- Czy wśród pasażerów jest 
lekarz?

Jeden z pasażerów wstaje i 
idzie do kabiny pilota. Po chwili z 
głośnika słychać głos lekarza:

- Czy wśród pasażerów jest 
pilot?

Kowalski postanowił zro-
bić żonie niespodziankę.

Poszedł do fryzjera, zgolił wąsy, 
brodę, przystrzygł krótko włosy. Kie-
dy wrócił, żona rzuciła mu się na szy-
ję i zaczęła namiętnie całować.

- Wiedziałem kochanie, że zro-
bię ci niespodziankę!

- Och, to ty?! - krzyknęła spe-
szona żona.
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak  t y  w  Ho lan  d i i
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