
Dnia 16 maja 2019 roku Pre-
zydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację ustawy 
o świadczeniu wychowaw-
czym 500+, która umożliwi 
uzyskanie tego świadcze-
nia na pierwsze dziecko 
bez progu dochodowego. 
Zgodnie z tym dokumentem 
prawo do świadczenia będą 
miały wszystkie dzieci do 18 
roku życia (niezależnie od 
dochodów przypadających 
na członka rodziny w gospo-
darstwie domowym).

Zmiany mają wejść w życie 
już od 1 lipca 2019 roku. Należy 
tu podkreślić, że nie będzie miało 
znaczenia czy dzieckiem opiekuje 

się oboje rodziców/opiekunów czy 
tylko jeden z nich.

By starać się o prawo do 
500+ na pierwsze dziecko według 
nowych zasad jego przyznawa-
nia, koniecznym będzie złożenie 
wniosku w gminie przez rodzica w 
okresie od 1 lipca do 30 września 
2019 roku. 

W przypadku, gdy wniosek 
zostanie złożony po tym terminie, 
500+ na pierwsze dziecko będzie 
wypłacone od miesiąca złożenia 
wniosku, a nie od lipca 2019 roku.

Co warte zapamiętania: wnio-
ski będzie można składać elek-
tronicznie od 1 lipca 2019 roku, 
natomiast w formie papierowej 
dopiero od 1 sierpnia 2019 roku.

Jeżeli dokumenty zostaną 
złożone przed ostatnim dniem 
sierpnia 2019 roku, to na wypłatę 
świadczenia będzie można liczyć 
już przed końcem października. 
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Bardzo istotne jest to, że jeśli 
nasz wniosek złożymy w okresie 
pomiędzy lipcem a wrześniem 
2019 roku, to 500+ otrzymamy 
z wyrównaniem od 1 lipca 2019 
roku. Jeśli dokumenty złożymy po 
tym terminie, to decyzja będzie 
obejmować okres od momentu 
złożenia wniosku (bez żadnego 
wyrównania).

Dla osób pobierających za-
siłek rodzinny w Holandii może 
skutkować to tym, że Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) prze-
stanie im wypłacać świadczenia 
rodzinne, ponieważ według koor-
dynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego zagraniczne urzędy 
socjalne będą miały obowiązek 
wypłaty tylko świadczenia dyfe-
rencyjnego (różnicy).

Dla przykładu: jeśli pobiera-
liśmy do tej pory świadczenie ro-
dzinne z Holandii na jedyne dziec-
ko w wieku 14 lat i spotkaliśmy 
się wcześniej z odmową wypłaty 
świadczenia w Polsce ze względu 
na przekroczenie kryterium do-
chodowego, to kwota wypłacana 
przez holenderski urząd wynosiła 
314,24 EUR (pierwszy kwartał 
2019 roku). 

Jednak od 1 lipca 2019 roku 
sytuacja ta będzie mogła ulec 

zmianie, ponieważ po przyznaniu 
świadczenia 500+ na pierwsze 
dziecko urząd holenderski wypła-
ci świadczenie niższe albo wcale, 
gdyż wysokość świadczeń przy-

znanych w Polsce przekroczy wy-
sokość przyznawanego w Holandii 
zasiłku rodzinnego.

Nie oznacza to jednak, że 
wnioskowanie o świadczenia w 

Holandii będzie już nieopłacalne.
W Holandii w zakres świad-

czeń rodzinnych wchodzi nie 

Praca i życie w Holandii i Belgii

Pomocnicy przy montażu 
okien. Opłacone mieszkanie. 
Praca od zaraz dla dwóch pomoc-
ników na budowie. Bez doświad-
czenia. transport okien, transport 
materiałów, pomoc w montażu, 
inne prace. Stawka 425 euro 
netto/ tydzień (włączony koszt 
transportu). Opłacone mieszka-
nie ( max 35km od miejsca pra-
cy). Wymagania: 1 osoba musi 
znać język angielski, 1 osoba z 
własnym transportem. Projekt 
trwa do 19 lipca i następny od 
12 sierpnia do 28 listopada. W 
przerwie możliwe inne zatrud-
nienie. Zapraszam do kontak-
tu adrian@karierawholandii.pl, 
+48600134877.

Praca przy ścinaniu kwia-
tów/ słoneczników. OD ZARAZ 
!!!!!! Venlo. Dla jednego z naszych 
Holenderskich klientów poszuku-
jemy kandydatów do pracy przy 
zrywaniu słoneczników i kwiatów. 
Miejsce pracy: Venlo. Rozpoczę-
cie pracy: Praca od zaraz. Wyma-
gania: podstawowa znajomość 
języka angielskiego, wcześniej-
sze doświadczenie przy kwiatach 
mile widziane, motywacja, chęci 
do pracy, a także dyspozycyjność 
do pracy na długi okres czasu. 
Oferujemy: pracę w renomowanej 

i stabilnej firmie przez długi okres 
czasu, co tygodniowe wypłaty, 
zakwaterowanie, pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, ubezpieczenie, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Osoby zaintereso-
wane prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.pl w 
temacie wpisując PRACA PRZY 
KWIATACH/SŁONECZNIKACH. Po 
więcej informacji proszę dzwonić 
pod numer +48 517 493 205. 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 133, poz. 883 ze zm.).

Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego, angielskiego lub 
holenderskiego, prawo jazdy kat. 
B i własny samochód mile widzia-
ne, gotowość do podjęcia pracy 
za granicą. Oferujemy: atrakcyjne 

wynagrodzenie, bezpłatne zakwa-
terowanie, holenderska umowa o 
prace, ubezpieczenie zdrowotne. 
Zainteresowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Operator wózka RE-
ACHTRUCK. Wysokie stawki + 
praca stała! Agencja Pracy Cza-
sowej Jupiter (nr cert. 10790) 
poszukuje dla nowego Holender-
skiego klienta z branży logistycz-
nej osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK) w firmie Action. Jest 
to praca w magazynie logistycz-
nym. Zadaniem operatora jest re-
plenishment- wymiana palet oraz 
ładunek i załadunek kontenerów. 
Przed rozpoczęciem pracy każdy 
operator przejdzie test sprawdza-
jący, jeżeli taki test zostaje zda-
ny- operator rozpoczyna prace w 
firmie. Jest to praca 2 zmianowa. 
Miejsce pracy: Holandia, miejsco-
wość Echt. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego - warunek koniecz-
ny, certyfikat oraz minimum rocz-
ne doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywacja i 

chęci do pracy, a także dyspozy-
cyjność do pracy od zaraz, bardzo 
dobre zdolności interpersonalne 
i nastawienie na współpracę. 
Oferujemy:  Stawka 11.36 euro 
brutto+ ( 0.50 euro za każda go-
dzinę 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 reno-
mowanej i stabilnej firmie z moż-
liwością rozwoju zawodowego, co 
tygodniowe wypłaty przelewane 
bezpośrednio na konto, zakwate-
rowanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania do 
pracy. Sandra 517493205.

Pakowanie obiadów/piz-
zy. Poszukujemy osób do pracy z 
miejscowości Heerhugowaard lub 
okolic do pracy przy pakowaniu 
obiadów/pizzy oraz stikerowaniu 
produktów. Oczekujemy od kan-
dydatów własnego zakwaterowa-
nia, dojazdu do pracy oraz komu-
nikatywnego języka angielskiego 
lub holenderskiego. Zaintereso-

wane osoby proszę o kontakt te-
lefoniczny +31612165441.

Operator maszyn / pako-
wacz. Van Koppen & Van Eijk 
od 2003 roku cieszy się zaufa-
niem Klientów i Pracowników 
na terenie całej Holandii i innych 
krajów Europy. Naszym najwięk-
szym kapitałem jest Pracownik. 
Dla klienta w Tilburgu szukamy 
osób do pracy w zakładzie pro-
dukcyjnym wytwarzającym opa-
kowania plastikowe. Jako ope-
rator maszyn i pakowacz wraz 
kolegami ze zmiany dbasz by 
proces produkcyjny przebiegał 
bez zakłóceń, a produkt koń-
cowy odpowiadał ustalonym 
normom. Czuwasz nad pracą 
zautomatyzowanych wtryska-
rek, odbierasz gotowe produk-
ty, sprawdzasz ich jakość oraz 
dbasz o to by zostały poprawnie 
zapakowane i przygotowane do 
ekspedycji. Wymagania: Mo-
tywacja do pracy, Umiejętność 
pracy w zespole, Dokładność i 
dbałość o szczegół, Znajomość 
języka angielskiego lub nider-
landzkiego w stopniu komuni-
katywnym, Gotowość do pracy 
w systemie pięciozmianowym. 
Oferujemy: Stabilne zatrud-
nienie w renomowanej firmie 

umożliwiającej rozwój zawodo-
wy, Pracę w wymiarze 35 go-
dzin tygodniowo, Wynagrodze-
nie zgodne z CAO w wysokości 
11,81 euro na godzinę, Dodatek 
za pracę w systemie pięciozmia-
nowym w wysokości 28 procent, 
Bezpłatny transport do pracy, 
Zakwaterowanie w okolicach 
miejsca pracy, Możliwość ubez-
pieczenia. Jesteś zaintereso-
wany/na? Prześlij cv na adres 
tilburg@vkve.nl lub telefon pod 
numer: 013 7620242. Chętnie 
odpowiemy na Twoje pytania 
również osobiście. Czekamy na 
Ciebie w naszym biurze: Bester-
dplein 5, 5014 HN Tilburg, Za-
praszamy!

Monter płyt k/g. Chcesz 
otrzymać pełna ofertę pracy? 
Wyślij e-maila wraz z CV wpisu-
jąc interesujące Cię stanowisko. 
Monter płyt k/g– cała Holandia- 
475-525 euro netto/tydzień. 
Wyślij CV z zapytaniem o dopaso-
wanie stanowiska i miejsca pracy 
dla Ciebie. www.karierawholan-
dii.pl/, adrian@karierawholandii.
pl, +48 600 134 877, Zastrze-
gamy sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.
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4 Praca i życie w Holandii i Belgii

PRACA

Zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+ na 
dzieci w Polsce a świadczenia rodzinne z Holandii

STOLARZ. Lokalizacja: 
kilka miejsc pracy głównie pół-
nocna Holandia. Stawka: 520 
euro netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: darmowe zakwaterowanie, 
tygodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godz./tydzień. Wymagania: 
Język angielski lub niemiecki, 
doświadczenie, sumienność, VCA 
lub chęć uzyskania. Jeżeli chcesz 
otrzymać szczegóły oferty pracy 
wyślij e-mail na adres adrian@ka-
rierawholandii.pl w tytule wpisu-
jąc nazwę stanowiska. Aby przy-
spieszyć proces rekrutacji wyślij 
na powyższy adres e-mail CV.

Monter ram okiennych. 
Ramy i okna składanie i montaż. 
Mieszkanie opłacone. SKŁADA-
NIE, MONTAŻ RAM I OKIEN. Sta-
nowisko: Monter ram okiennych. 
Wynagrodzenie: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Wymagania: 
Dobra znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego, Własny 
samochód, Chęci do pracy, Mini-
mum 6 miesięcy doświadczenia 
na podobnym stanowisku. Lo-
kalizacja: Cała Holandia (dopa-
sujemy miejsce pracy do Twoich 

wymagań). Zakwaterowanie: 
bungalow/mieszkania/domy 
(wspólna kuchnia i łazienka) > 
darmowe. Ubezpieczenie: około 
94,64 euro na miesiąc. Jeżeli 
nie posługujesz się językiem an-
gielskim, ale masz kogoś znajo-
mego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
min B1, Gwarantowane 40h w 
tygodniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 

euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Sprzątanie domków letni-
skowych. Nad morzem, Scha-
rendijke. JESTEŚCIE PARĄ, KTÓ-
RA CHCE PRACOWAĆ RAZEM? 
TA OFERTA JEST RÓWNIEŻ DLA 
WAS! praca w parku wakacyjnym 
w Scharendijke. Do obowiązków 
będzie należała pomoc w sprząta-
niu domków, jak również pomoc 
w restauracji. Szukamy osób ze 
znajomością języka angielskie-
go. Zapewniamy: zakwaterowa-
nie przy miejscu pracy (kemping 
w miejscowości Scharendijke), 
atrakcyjne wynagrodzenie. Wyślij 
nam swoje CV: info@fo-cus.nl lub 
przyjdź do naszego biura w Ro-
osendaal.

SPAWACZ TIG ALU 141. 
Darmowe zakwaterowanie. PO-
SZUKUJEMY SPAWACZA TIG 
ALU 141. Wynagrodzenie – 500 
euro netto/tydzień. Lokalizacja: 
Venray. Wymagania dotyczące 
pozycji: Doświadczenie zawodo-

we; Własny samochód; Czytanie 
rysunków technicznych na pozio-
mie podstawowym; Komunika-
tywny język niemiecki lub angiel-
ski; VCA nie wymagane; Darmowe 
zakwaterowanie. Co oferujemy: 
Jedna zmiana 40 godzin tygo-
dniowo; Stabilne, długookresowe 
zatrudnienie; Wynagrodzenie w 
wysokości 500,00 EUR netto na 
tydzień, Bezpłatne zakwaterowa-
nie, standardy zgodnie z prawem 
holenderskim; Tygodniowe wy-
płaty. Korzyści: Doskonałe wyna-
grodzenie i dobre warunki pracy, 
Nowe wyzwania, Zróżnicowana 
praca z naszymi niezawodnymi 
klientami, Punktualna płatność 
tygodniowa, Kontynuacja pracy z 
perspektywami na przyszłość. Je-
żeli jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV na 
adres: adrian@karierawholandii.
pl w tytule wpisując „Spawacz TIG 
Alu” lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami, reszcie zainteresowanym 
osobą dziękujemy za zaintereso-
wanie nasza ofertą.

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: kilka miejsc pra-
cy głównie północna Holandia. 
Stawka: 520 euro netto/tydzień 
(już odliczone koszty ubezpiecze-

nia). Oferujemy: darmowe zakwa-
terowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski lub 
niemiecki, doświadczenie, su-
mienność, VCA lub chęć uzyska-
nia. Jeżeli chcesz otrzymać szcze-
góły oferty pracy wyślij e-mail na 
adres adrian@karierawholandii.
pl w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska. Aby przyspieszyć proces 
rekrutacji wyślij na powyższy ad-
res e-mail CV.

Hydraulik. Chcesz otrzymać 
pełna ofertę pracy? Wyślij e-ma-
ila wraz z CV wpisując interesu-
jące Cię stanowisko. Hydraulik 
– cała Holandia- 475-525 euro 
netto/tydzień. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowiska 
i miejsca pracy dla Ciebie. www.
karierawholandii.pl/, adrian@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877, Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

NAPRAWY MOBILNE 
OPON CIĘŻAROWYCH. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje fachow-
ca do napraw mobilnych opon 
ciężarowych do pracy w Holandii. 
Wymagania: doświadczenie w 
naprawach opon ciężarowych, 
znajomość j. angielskiego. Agen-
cja Pracy TPM oferuje: zakwate-

rowanie (opcjonalnie), ubezpie-
czenie zdrowotne, transport na 
terenie Holandii, cotygodniowe 
wypłaty na konto, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawkę godzinową 12-16 euro 
brutto (zależne od doświadcze-
nia). Charakter pracy: praca od 
czerwca 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV 
z dopiskiem NAPRAWA OPON na 
adres: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com (Certyfi-
kat nr 2318). Kontakt telefonicz-
ny możliwy jest pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Glazurn ik /Kafe lkarz/
Płytkarz. Werkendam. POSZU-
KUJEMY DO PRACY PŁYTKA-
RZAY-GLAZURNIKÓW. PŁYTKA-
RZ-GLAZURNIK: Miejsce pracy: 
Werkendam. Stawka od 13 euro 
zależne od doświadczenia. Wy-

tylko zasiłek rodzinny, ale rów-
nież dodatek do zasiłku rodzin-
nego (Kindgebonden Budget) o 
który wnioskujemy do urzędu 
skarbowego w Holandii (Bela-
stingdienst). Wnioskowanie o do-
datek jest jednak możliwe tylko 
wówczas, gdy mamy prawo do 
otrzymywania zasiłku z Holandii, 
nawet jeśli nie otrzymamy z tego 
tytułu żadnych kwot, gdyż będą 
one wyzerowane poprzez otrzymy-
wanie 500+ w Polsce. W praktyce 
oznacza to, że należy złożyć doku-
menty do zasiłku rodzinnego w 
Holandii, mimo że nie otrzymamy 
tego świadczenia, ale za to nabę-
dziemy prawo do dodatku.

Zawnioskowanie o dodatek 
do zasiłku rodzinnego spowoduje, 
iż finalnie kwota zasiłku i dodatku 
do zasiłku rodzinnego z Holan-
dii, a więc świadczeń rodzinnych 
z tego kraju, może przewyższać 
samą kwotę zasiłku z Polski, a co 
za tym idzie, nabędzie się prawo 
do wyrównania świadczenia ze 
strony holenderskiej.

Przykład 1
Stan faktyczny:

- 3-osobowa rodzina z jednym 
dzieckiem w wieku 14 lat,

- ojciec pracujący w Holandii 
(dochody około 20000 euro brut-
to rocznie),

- matka pracująca w Polsce 

(dochody około 27600 zł, czyli 
6478,87 euro brutto rocznie).

Należne kwoty świadczeń ro-
dzinnych w Polsce i Holandii:

- kwota zasiłku rodzinnego z 
Holandii: 314,24 euro,

- kwota dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z Holandii: 85 euro mie-
sięcznie, czyli 255 euro kwartalnie,

- suma zasiłku i dodatku do 
zasiłku z Holandii: 569,24 euro na 
kwartał, aaa
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magania: znajomość języka 
angielskiego/ holenderskiego, 
własne auto, doświadczenie. Za-
interesowane osoby proszę o kon-
takt adrian@karierawholandii.pl, 
+48600134877 po uzyskanie 
pełnej oferty pracy.

Kosmetyk, naprawa beto-
nu. Dla naszego Klienta poszu-
kujemy zdecydowane osoby do 
pracy w Holandii na stanowisko: 
KOSMETYK BETONU. Wyna-
grodzenie – od 12 euro brutto. 
Wymagania: doświadczenie w 
tej funkcji, komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego mile widziana, 
umiejętność obsługi narzędzi bu-
dowlanych, motywacja i chęci do 
pracy, prawo jazdy i własne auto 
będzie dodatkowym atutem. 
Lokalizacja: Vianen. Oferujemy: 
wynagrodzenie od 12 euro brut-
to, przy 40 godzinach pracy wy-
nagrodzenie netto +/- 350 euro 
(po odliczeniu kosztów zakwate-
rowania, ubezpieczenia, podat-
ków itd.), dużo ilość nadgodzin, 
nadgodziny płatne 150 procent 
(każda godzina powyżej 8 dzien-
nie), zakwaterowanie blisko pra-
cy (około 80 euro tygodniowo), 
zwrot kosztów dojazdu do pracy, 
ubezpieczenie (24 euro tygodnio-
wo), pomoc polskiego koordyna-
tora, możliwość kursów podno-

szących kwalifikacje zawodowe. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt adrian@karierawholan-
dii.pl lub +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami.

Zbiory truskawki podwie-
szanej na powietrzu. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia 
w rekrutacji i selekcji pracowni-
ków (nr cert. 10790). Nasi wy-
kwalifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi pocho-
dzą głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sektorach: 
w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników : DO ZBIORU TRUSKAWKI 
PODWIESZANEJ (praca na po-
wietrzu - pod wiatami). Wyma-
gania: mile widziane wcześniej-
sze doświadczenie przy zbiorach 
owoców, warzyw, mile widziana 
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego jednakże nie 
jest to warunek konieczny,  moty-
wacja i chęci do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy:  pracę 
w renomowanej i stabilnej fir-
mie (praca od poniedziałku do 
soboty), co tygodniowe wypłaty, 
zakwaterowanie, pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobieniu 

numeru sofii,  ubezpieczenie, bez-
płatny transport samochodem z 
miejsca zamieszkania do pracy, 
dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-
słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując ‘Zbiory truskawki’ lub 
tez proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. Po 
więcej informacji proszę dzwonić 
pod numer +48517493205. 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 133, poz. 883 ze zm.).

MURARZ. Lokalizacja: kilka 
miejsc pracy głównie północna 
Holandia. Stawka: 520 euro net-
to/tydzień (już odliczone koszty 
ubezpieczenia). Oferujemy: dar-
mowe zakwaterowanie, tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień. Wymagania: Język 
angielski lub niemiecki, doświad-
czenie, sumienność. Jeżeli chcesz 
otrzymać szczegóły oferty pracy 
wyślij e-mail na adres adrian@ka-
rierawholandii.pl w tytule wpisu-
jąc nazwę stanowiska. Aby przy-

spieszyć proces rekrutacji wyślij 
na powyższy adres e-mail CV.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się przetwórstwem 
mięsnym - pakowanie, sortowa-
nie kiełbas, szaszłyków, wędlin 
etc. (Helmond). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). Charakter pracy: 
praca od czerwca 2019. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem PRODUK-
CJA na adres: info@theperfect-
match.pl LUB info@tpmwork.com 
LUB wypełnienie formularza kon-
taktowego tpmwork.com/#for-
mularz (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest 
w godzinach urzędowania biura 
pod numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 

Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Zmywanie naczyń w re-
stauracji. PRACA DLA KOBIET 
PRZY ZMYWANIU NACZYŃ W RE-
STAURACJI. OD ZARAZ. Wynagro-
dzenie: od 9,80 netto do 10 euro 
netto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska). Wymagania: Znajo-
mość języka angielskiego. Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Kobiety w wieku 
20-30 lat. Lokalizacja: Vlissingen. 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 
euro na tydzień. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

MONTER PŁYT K/G. WŁA-
SNE AUTO - SZYBKI START. 
Lokalizacja: Cała Holandia. Wy-
magania: Doświadczenie w pracy 
jako pracownik gipsowy; Potrafi 

pracować z planów / rysunków; 
Elastyczna mentalność, zdolna 
do samodzielnej pracy, ale także 
jako część zespołu; Komunika-
tywny język niemiecki lub angiel-
ski; VCA lub chęci uzyskania VCA. 
Co oferujemy: Wymagająca pra-
ca przez co najmniej 40 godzin 
tygodniowo; • Długotrwałe pro-
jekty; Wynagrodzenie w wysoko-
ści 480,00 EUR netto na tydzień 
(odliczone już koszty ubezpiecze-
nia); bezpłatne zakwaterowanie, 
standardy zgodnie z prawem 
holenderskim; Doskonałe wyna-
grodzenie i dobre warunki pracy; 
Nowe wyzwania; Zróżnicowana 
praca z naszymi niezawodnymi 
klientami; Punktualna płatność 
tygodniowa; Kontynuacja pracy 
z perspektywami na przyszłość; 
Możliwość uzyskania podstawo-
wego dyplomu bezpieczeństwa 
VCA. Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesłanie 
CV na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując „Mon-
ter płyt kartonowo-gipsowych” 
lub kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

Monter łazienek. POSZU-
KUJEMY DO PRACY MONTERÓW 
LAZIENEK. Miejsce pracy: Wer-
kendam

Praca i życie w Holandii i Belgii

PRACA
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- świadczenie 500+ w Polsce: 
500 zł miesięcznie, co daje 1500 
zł kwartalnie, czyli 352,11 euro 
kwartalnie,

- różnica w wysokości świad-
czeń pomiędzy Polską a Holandią, 
która będzie wypłacana przez Ho-
landię: 217,1 euro kwartalnie / 
868,4 euro rocznie.

Jakie świadczenie wypłaci 
Polska, a jakie Holandia? Ponie-
waż oboje rodzice są aktywni za-
wodowo, to świadczenia należą 
się i w Polsce, i w Holandii. Odej-
mując od świadczeń z Holandii 
kwotę zasiłku 500+ z Polski, po-
zostaje różnica w kwocie 217,1 
euro kwartalnie. Dokładnie tyle 
nadpłaty świadczenia z Holandii 
będzie nam jeszcze przysługiwa-

ło. Jeśli więc prawo do dodatku 
posiada się przez cały rok, to w 
takiej sytuacji zyskujemy 868,52 
euro rocznie! Jak można zauwa-
żyć na powyższym przykładzie 
otrzymywanie świadczeń z Holan-
dii w obliczu nowelizacji ustawy 
wciąż będzie możliwe.

Przykład 2
Stan faktyczny:
- 4-osobowa rodzina dzieci w 

wieku 7 i 14 lat,
- ojciec pracujący w Holandii 

(dochody około 20000 euro brut-
to rocznie),

- matka pracująca w Polsce 
(dochody około 27600 zł, czyli 
6.478,87 euro brutto rocznie).

Należne kwoty świadczeń ro-
dzinnych w Polsce i Holandii:

- kwota zasiłku rodzinnego z 
Holandii: 581,34 euro na dwójkę 
dzieci kwartalnie,

- kwota dodatku do zasiłku 
rodzinnego z Holandii: 168 euro 
na dwójkę dzieci miesięcznie czyli 
504 euro kwartalnie,

- suma zasiłku i dodatku do 
zasiłku z Holandii: 1085,34 euro 
kwartalnie,

- świadczenie 500+ w Polsce: 
1000 zł miesięcznie na dwójkę 
dzieci, co daje 3000 zł kwartalnie 
czyli 704,22 euro,

- różnica w wysokości świad-
czeń pomiędzy Polską a Holandią, 
która będzie wypłacana przez Ho-
landię: 381,12 euro kwartalnie / 
1524,48 euro rocznie!

Przykład 3
Stan faktyczny:
- samotna matka (wychowu-

jąca dziecko i utrzymująca się z 
pracy na pół etatu w Polsce oraz 
z alimentów) decyduje się na 
wnioskowanie o zasiłek rodzinny 
z Holandii wraz z dodatkiem, po-
nieważ ojciec dziecka pracuje w 
Holandii,

- matka pracująca w Polsce 
(dochody około 19800 zł czyli 
4648 euro brutto rocznie),

- dziecko w wieku 3 lat,
- rozwiedziona,
- brak wspólnego meldunku z 

biologicznym ojcem dziecka (bar-
dzo ważne, by móc zawnioskować 
o dodatek dla samotnego rodzi-
ca!).

Należne kwoty świadczeń ro-
dzinnych w Polsce i Holandii:

- kwota zasiłku rodzinnego z 
Holandii: 219,97 euro, 

- kwota dodatku do zasiłku 
rodzinnego z Holandii: 358 euro 
miesięcznie czyli 1074 euro kwar-
talnie,

- suma zasiłku i dodatku do 
zasiłku z Holandii: 1293,97 euro,

- świadczenie 500+ w Polsce: 
500 zł miesięcznie co daje 1500 
zł kwartalnie czyli 352,11 euro,

- różnica w wysokości świad-
czeń pomiędzy Polską a Holandią, 

która będzie wypłacana przez Ho-
landię: 941,86 euro kwartalnie / 
3767,44 euro rocznie!

W przypadku rodziców sa-
motnie wychowujących kwoty 
dodatku do zasiłku rodzinnego 
są naprawdę wysokie. Warto 
mieć na względzie również sytu-
acje odwrotne, kiedy to Polska 
powinna wypłacać świadczenie 
dyferencyjne, lecz w przypadku 
osób, które zdecydują się na 
wnioskowanie o dodatek do za-

siłku, sytuacje takie z reguły nie 
będą mieć miejsca.

Czy możliwym jest, że SVB 
nie wypłaci nic, nawet gdy za-
wnioskujemy o dodatek? Nieste-
ty tak. Trzeba mieć to na uwa-
dze. Sytuacje takie mogą mieć 
miejsce zwłaszcza w przypadku 
rodzin z jednym dzieckiem w 
wieku poniżej 12 lat, gdzie jeden 
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z rodziców jest aktywny zawodo-
wo w Polsce, a dochody obojga 
rodziców są wysokie. Takie sytu-
acje będą miały jednak miejsce 
niezwykle rzadko.

Podsumowując, mimo no-
welizacji ustawy w większości 
przypadków wciąż opłacalnym 
będzie wnioskowanie o świad-
czenia rodzinne z Holandii. Waż-
nym jest natomiast, by zawsze 
złożyć wniosek o świadczenie 

500+ w Polsce. Urząd holen-
derski opracowując dokumenty 
będzie wymagał decyzji przyzna-
jącej lub odmownej.

Nie bójmy się zatem nadal 
wnioskować o holenderskie 
świadczenia rodzinne, mimo iż 
nie uzyskamy pełnej kwoty za-
siłku, to różnica wypłacana przez 
urząd nadal będzie atrakcyjną 
kwotą, która może zasilić domo-
wy budżet.

W celu ustalenia, jak naj-
nowsze zmiany w polskim prawie 
wpłyną na Waszą indywidualną 
sytuację, zalecamy kontakt z wy-
specjalizowanymi firmami świad-
czącymi usługi w zakresie pozy-
skiwania i obsługi zagranicznych 
zasiłków rodzinnych.

N.K.

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA 

 WWW.ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii

PRACA

Stawka od 12 euro zależne 
od doświadczenia. Wymagania: 
znajomość języka angielskiego/
holenderskiego, własne auto, 
doświadczenie. Zaintereso-
wane osoby proszę o kontakt 
adrian@karierawholandii .pl, 
+48600134877 po uzyskanie 
pełnej oferty pracy.

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z 
PVC (mile widziane zdobyte na 
terenie Holandii), komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
goniemieckiego lub niderlandz-
kiego- własny środek transportu, 
podstawowe narzędzia, mile wi-
dziane VCA. OFERTA: zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, atrakcyjne wyna-
grodzenie, min. 40 godzin pracy 

tygodniowo, cotygodniowe wy-
nagrodzenie, darmowe zakwate-
rowanie w 1-osobowym pokoju, 
ubezpieczenie zdrowotne. joan-
na@worxx.nl, Tel. 0031 485 350 
380 Joanna.

SPAWACZ TIG RVS (STAL 
NIERDZEWNA). Spawasz me-
todą TIG RVS (stal nierdzewna)? 
POSZUKUJEM SPAWACZA TIG 
RVS (STAL NIERDZEWNA). Wy-
nagrodzenie – od 15 euro brutto 
(ustalane indywidualnie w zależ-
ności od doświadczenia). Wyma-
gania: doświadczenie w spawa-
niu stali nierdzewnej w metodzie 
141, dobra znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, zaangażowanie w obowiązki, 
prawo jazdy i własny samochód. 
Lokalizacja: Weesp. Oferujemy: 
wynagrodzenie od 15 euro brutto 
w zależności od doświadczenia 
i umiejętności, przy 40 godzi-
nach pracy wynagrodzenie netto 

+/- 450-500 euro (po odliczeniu 
kosztów zakwaterowania, ubez-
pieczenia, podatków itd.), Stała 
stabilna praca, 40 godzin tygo-
dniowo + możliwość extra płat-
nych nadgodzin, cotygodniowe 
wypłaty, możliwość rozwoju i kon-
traktu bezpośredniego w firmie, 
zakwaterowanie w domach wol-
nostojących lub szeregowcach o 
dobrym standardzie, maksymal-
ne 6 osób w domku, pokoje jedno 
i dwuosobowe, szybki internet w 
domkach, zwrot kosztów dojazdu 
do pracy 0,19 euro /km do max. 
8€ dziennie, ubezpieczenie (24 
euro tygodniowo), pomoc pol-
skiego koordynatora (sofi numer, 
bank, lekarz itp.), możliwość kur-
sów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, częściowy lub całko-
wity zwrot kosztów transportu z 
Polski na podstawie przedstawio-
nych paragonów, 25 dni płatnego 
urlopu w ciągu roku. Zaintere-
sowane osoby proszę wysyłanie 

CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. 
komunikatywna znajomość j. 
niemieckiego, angielskiego lub 
holenderskiego, prawo jazdy kat. 
B i własny samochód mile widzia-
ne, gotowość do podjęcia pracy 
za granicą. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie, bezpłatne zakwa-
terowanie, holenderska umowa o 
prace, ubezpieczenie zdrowotne 
Zainteresowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Operator/programista 
frezarki. Stabilna, pewna i do-

pasowana praca, w której moż-
na 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 we-
ryfikacji twoich umiejętności i 
doświadczenia zawodowego jak 
i gotowości na podjęcie prace 
w długim okresie czasu. Opera-
tor/programista frezarki. Osoby 
zainteresowane większą ilością 
informacji o pracy proszę kiero-
wać na adrian@karierawholan-
dii.pl lub telefonicznie +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. reszcie osób dziękujemy 

za zainteresowanie naszą ofer-
tą.

Monter ścian odsłono-
wych. Ramy i okna składanie i 
montaż. Mieszkanie opłacone. 
SKŁADANIE, MONTAŻ RAM I 
OKIEN. Stanowisko: Monter ścian 
odsłonowych. Wynagrodzenie: 
475- 525 euro netto /tydzień 
(uzależnione od doświadczenia). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. Je-
żeli nie posługujesz się językiem 
angielskim, ale masz kogoś zna-
jomego, który zna język angielski 
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i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Piaskarz. Velsen Noord. PIL-
NIE POSZUKUJEMY Piaskarza - 
Velsen Noord - od 13 euro brutto. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt, adrian@karierawholan-
dii.pl, +48600134877.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Monter wysięgników. Ho-
orn. POSZUKUJEM MONTERA WY-
SIĘGNIKÓW. Wynagrodzenie – od 
€14 brutto (ustalane indywidual-
nie w zależności od doświadcze-
nia). Wymagania: doświadczenie 
w takich pracach jak: mechanik 
samochodowy, monter maszyn 
budowlanych, elektromonter itp., 
wiedza z dziedziny hydrauliki, 
pneumatyki, elektroniki, dobra 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, gotowość 
do podjęcia pracy na długi okres, 
gotowość do nauki, prawo jazdy 
i własne auto będzie dodatko-
wym atutem. Lokalizacja: Ho-
orn. Oferujemy: wynagrodzenie 
od 14 euro brutto, przy 40 go-
dzinach pracy wynagrodzenie 
netto od 400 do 500 euro (po 
odliczeniu kosztów ,zakwatero-
wania, ubezpieczenia, podatków 
itd.), zakwaterowanie w domu 
o wysokim standardzie, zwrot 
kosztów dojazdu do pracy, ubez-
pieczenie (24 euro tygodniowo), 
pomoc polskiego koordynatora, 
możliwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Zaintere-
sowane osoby proszę wysyłanie 

CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna przy owocach 
i warzywach 10.19 euro/h BEZ 
ZNAJOMOSCI JEZYKA ANGIEL-
SKIEGO. Venlo. Agencja Pracy 
Czasowej Jupiter ma już dwadzie-
ścia lat doświadczenia w rekruta-
cji 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 pracowni-
ków na stanowisko. Pracownik 
produkcyjny (pary również mile 
widziane). 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 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy, Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Możliwa 
praca także dla par, Stawki 
zgodne z holenderskim CAO, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Do-
datki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o 
wysłanie swojego CV na adres 
s.sadowska@jupiterpolska.pl 
w tytule wpisując Produkcja 
owoców i warzyw lub tez pro-
szę o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 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 13.).

MONTER / SPAWACZ 
KONSTRUKCJI STAOWYCH. 
POSZUKUJEM MONTERA + 
SPAWACZ KONSTRUKCJI STA-
OWYCH. Wynagrodzenie – od 
15 euro brutto (ustalane indy-
widualnie w zależności od do-
świadczenia). Wymagania: do-
świadczenie montażu dużych 

konstrukcji nośnych, świetna 
znajomość rysunku techniczne-
go, doświadczenie w spawaniu 
stali czarnej w pozycji pachwi-
nowej i podolnej, podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, zaangażo-
wanie w obowiązki, gotowość do 
wykonywania nadgodzin, prawo 
jazdy i własny samochód będzie 
dodatkowym atutem. Lokaliza-
cja: okolice Amsterdamu. Ofe-
rujemy: wynagrodzenie od 15 
euro brutto, przy 40 godzinach 

pracy wynagrodzenie netto +/- 
440 euro (po odliczeniu kosztów 
zakwaterowania, ubezpieczenia, 
podatków itd.) , Stała stabilna 
praca, 40 godzin tygodniowo + 
nadgodziny, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 
o dobrym standardzie, ubezpie-
czenie (24 euro tygodniowo), 
pomoc polskiego koordynatora, 
możliwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Zaintere-
sowane osoby proszę wysyłanie 

CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Intercedent. Intercedent 
(M/V). Full-time. Voor ons entho-
usiaste Dailyflex team zoeken wij 
een intercedent. Dagelijks ben je 
bezig om de match tussen onze 
klanten en de uitzendkrachten 
te realiseren. Je bent verantwo-
ordelijk voor een aantal klanten 

en de uitzendkrachten die daar 
werken. Jij bent de 1e contactper-
soon voor de klanten en uitzend-
krachten en zorgt dat alles van 
A t/m Z goed voor hen geregeld 
is. We verwachten dan ook dat je 
naar klanten toegaat op de wer-
kplek om daar de operationele 
zaken en vragen zoveel mogelijk 
ter plekke af te handelen. Verder 
houd je je bezig met het werven 
van kandidaten, plannen van de 

Nasza Holandia
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uitzendkrachten en de bijbeho-
rende administratie. Ook help je 
mee met de vervoersplanning en 
de communicatie daarover naar 
de flexkrachten. Wat verwachten 
wij van je? MBO+ werk- en denk-
niveau en leergierig; Je beheerst 
in ieder geval de Nederlandse en 
Engelse taal en bij voorkeur ook 
Pools; Ervaring binnen de uitzen-
dbranche is een pré; Fulltime be-
schikbaar en flexibel met werk-
tijden; Zelfstandig, proactief en 
resultaatgericht; In het bezit van 
rijbewijs B en bij voorkeur eigen 
vervoer. Wat bieden wij jou? 
Afwisselende baan, met leuke 
collega’s; Salaris conform NBBU 
CAO; Uitstekende pensioenrege-
ling Veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. Direct solliciteren? 
Ben jij die enthousiaste, proac-
tieve teamspeler die ons team 
komt versterken? Voor meer 
informatie, kunt je telefonisch 
contact opnemen met Richard 
Reinigert via telefoonnummer 
06-22419774.

Tokarz. Zainteresowane 
osoby proszę wysyłanie CV w 
tytule wpisując nazwę stano-
wiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Prace fizyczne. AMSTER-
DAM. Agencja Pracy TPM poszu-
kuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą: prace 
fizyczne przy załadunku, rozła-
dunku, klasyfikacji i segregacji 
towarów w firmie zajmującej 
się recyklingiem opon (Amster-
dam). Wymagania: prawo jazdy 
kat.B (obowiązkowe). Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-

wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charakter 
pracy: praca od czerwca 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRACE 
FIZYCZNE na adres: info@theper-
fectmatch.pl LUB info@tpmwork.
com (Certyfikat nr 2318). Kon-
takt telefoniczny możliwy jest 
w godzinach urzędowania biura 
pod numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/. 

Operator CNC. Beverwijk. 
PILNIE POSZUKUJEMY Operatora 
CNC - Beverwijk - od 16 euro brut-
to. Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt, adrian@karierawho-
landii.pl, +48600134877.

Stolarz budowlany. Sta-
bilna, pewna i dopasowana pra-
ca, w której można pomyśleć o 
realizacji planów na przyszłość. 
Jeżeli nie masz pracy lub chciał-
byś 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 współpracuje-
my cenią sobie specjalistów i rze-
telnych pracowników dlatego pro-
ces rekrutacji będzie polegał na 
weryfikacji twoich umiejętności i 
doświadczenia zawodowego jak 
i gotowości na podjęcie prace w 
długim okresie czasu. Stolarz bu-
dowlany. Osoby zainteresowane 
większą ilością informacji o pracy 
proszę kierować na adrian@karie-
rawholandii.pl lub telefonicznie 

+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami. reszcie osób dzięku-
jemy za zainteresowanie naszą 
ofertą.

POMOC KUCHENNA. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzinę 
(uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl lun 
telefon +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. Możliwy jest 
kontakt telefoniczny ze strony 
pracodawcy.

Frezer CNC. Zaintereso-
wane osoby proszę wysyłanie 
CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Malarz natryskowy. Velsen 
Noord - €13. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowiska 
i miejsca pracy dla Ciebie. www.
karierawholandii.pl/, adrian@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877, Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

PRODUKCJA PIZZY. Agen-
cja Pracy TPM poszukuje ludzi do 
pracy w Holandii. W skład oferty 
wchodzą następujące prace: pra-
ce produkcyjne w firmie zajmują-
cej się produkcją pizzy. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 

transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charakter 
pracy: praca od lipca 2019. Oso-
by zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PIZZA 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Operator wozkow widlo-
wych hef/reach/combi truck. 
Oudenbosch (język ang/hol). 
Operator wózków widłowych hef/
reach/combi truck Oudenbosch. 
Dla naszego partnera zatrudnimy 
osobę na stanowisko Operator 
Wózków Widłowych. Wymagamy: 
Posiadania uprawnień do kiero-
wania wózkiem widłowym przed-
nim i bocznym i combi; Doświad-
czenia w pracy na podobnym 
stanowisku; Komunikatywnej 
znajomości języka angielskiego 
lub niderlandzkiego; Zaangażo-
wania w wykonywane obowiązki. 
Oferujemy stałą pracę, wyna-
grodzenie między 1900 a 2100 
euro miesięcznie w zależności 
od doświadczenia i posiadanych 
kwalifikacji. Podchodzisz do pra-
cy każdego dnia, lubisz wyzwania 
i łatwo przyswajasz wiedzę – je-
steś dla nas idealnym kandyda-

tem. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt z naszym biurem: 
info@fo-cus.nl z dopiskiem hef/
reach/combi truck Oudenbosch.

PRACOWNIK BUDOWLA-
NY. + VCA. Agencja Pracy TPM 
poszukuje do pracy w Holandii 
pracowników budowlanych ma-
jących doświadczenie w muro-
waniu, a także cięciu betonu. 
Wymagania: doświadczenie w 
murowaniu i cięciu betonu, VCA, 
znajomość języka angielskiego 
LUB niemieckiego LUB holender-
skiego. Agencja Pracy TPM ofe-
ruje: zakwaterowanie i transport 
do pracy (opcjonalnie), ubezpie-
czenie zdrowotne, cotygodniowe 
wypłaty na konto, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawka godzinowa ca 15 euro 
brutto (dla osób w własnym za-
kwaterowaniem i transportem) 
LUB ca 13, 63 euro brutto (dla 
osób korzystających z agencyjne-
go zakwaterowania). Charakter 
pracy: praca od czerwca/lipca. 
Osoby zainteresowane prosimy o 
przesłanie CV z dopiskiem PRA-
COWNIK BUDOWLANY na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefonicz-
ny możliwy jest pod numerem 
(+48)608404233. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Malarz. Malowanie miesz-
kań i domów. Agencja Pracy TPM 
poszukuje malarza do pracy w 
Holandii. Jest to praca polegają-
ca na malowaniu domów i miesz-
kań (elewacje i/lub wnętrza). 

Wymagania: doświadczenie w 
pracy malarza. Mile widziana 
znajomość języka angielskiego 
LUB niemieckiego LUB holender-
skiego. Agencja Pracy TPM oferu-
je: zakwaterowanie (opcjonalnie), 
ubezpieczenie zdrowotne, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, 40-50h 
pracy tygodniowo, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawka godzinowa ca 11, 50 euro 
NETTO. Charakter pracy: praca od 
zaraz. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
MALARZ na adres: info@tpm-
work.com (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest 
pod numerem (+48)608404233. 
Kontakt telefoniczny możliwy jest 
pod numerem (+48)608404233. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Operator wózka RE-
ACHTRUCK. Wysokie stawki + 
praca stała! Agencja Pracy Cza-
sowej Jupiter (nr cert. 10790) 
poszukuje dla nowego Holender-
skiego klienta z branży logistycz-
nej osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Jest to praca w ma-
gazynie logistycznym. Zadaniem 
operatora jest replenishment- 
wymiana palet oraz ładunek i za-
ładunek kontenerów. Przed roz-
poczęciem pracy każdy operator 
przejdzie test sprawdzający, jeżeli 
taki test zostaje zdany- operator 
rozpoczyna prace w firmie. Jest 
to praca 2 zmianowa. Miejsce 
pracy: Holandia, miejscowość 

Nasza Holandia
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Echt. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego - warunek konieczny, 
certyfikat oraz minimum roczne 
doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywacja i 
chęci do pracy, a także dyspozy-
cyjność do pracy od zaraz, bardzo 
dobre zdolności interpersonalne 
i nastawienie na współpracę. 
Oferujemy:  Stawka 11.36 euro 
brutto+ ( 0.50 euro za każda go-
dzinę 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 reno-
mowanej i stabilnej firmie z moż-
liwością rozwoju zawodowego, co 
tygodniowe wypłaty przelewane 
bezpośrednio na konto, zakwate-
rowanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania do 
pracy. Sandra 517493205.

Pakowanie żywności.  
PRACA W OSS. Agencja Pracy 
TPM poszukuje ludzi do pracy w 
Holandii. W skład oferty wchodzi 
pakowanie żywności - jedzenia 
azjatyckiego do pudełek. Praca 
w systemie 2-zmianowym. Oferta 
skierowana jest TAKŻE dla osób 
z własnym zakwaterowaniem. 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie (opcjonalnie), 

ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawka godzi-
nowa 10, 00 euro brutto (+133 
procent po godzinie 18:00). Cha-
rakter pracy: praca od czerwca 
2019. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PAKOWANIE ŻYWNOŚCI na ad-
res: info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowego 
tpmwork.com/#formularz (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod numerem 
(+48)618205550. Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Sortowanie, pakowanie 
cebulek kwiatowych. Tempo-
line z siedziba w Hoofddorp po-
szukuje dla swojego klienta w 
Heiloo osób zainteresowanych 
podjęciem sezonowej pracy przy 
sortowaniu i pakowaniu cebulek 
tulipanów. Stawka to 9,34 euro 
brutto. Gwarantujemy bezpłatny 
dojazd do pracy. Sezon rozpoczy-
na się 19 czerwca i przewidywany 
czas jego trwania to około 8 tygo-

dni. Do obowiązków pracowników 
należy: Mężczyźni - pole, ustawia-
nie skrzynek na maszynie. Po 
zakończeniu pracy na polu, Pa-
nowie idą na hale. Kobiety- hala, 
sortowanie cebulek tulipanowa. 
Prosimy o wysłanie CV na adres: 
praca@p-tempoline.nl.

Monter rusztowań. Sta-
bilna, pewna i dopasowana pra-
ca, w której można pomyśleć o 
realizacji planów na przyszłość. 
Jeżeli nie masz pracy lub chciał-
byś 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 współpracu-
jemy cenią sobie specjalistów i 
rzetelnych pracowników dlatego 
proces rekrutacji będzie polegał 
na weryfikacji twoich umiejętno-
ści i doświadczenia zawodowego 
jak i gotowości na podjęcie prace 
w długim okresie czasu. Monter 
rusztowań. Osoby zaintereso-
wane większą ilością informa-
cji o pracy proszę kierować na 
adrian@karierawholandii.pl lub 
telefonicznie +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. reszcie 
osób dziękujemy za zaintereso-
wanie naszą ofertą.

Monter elewacji stalo-
wych. Ramy i okna składanie i 
montaż. Mieszkanie opłacone. 
SKŁADANIE, MONTAŻ RAM I 
OKIEN. Stanowisko: Monter ele-
wacji stalowych. Wynagrodzenie: 
475- 525 euro netto /tydzień 
(uzależnione od doświadczenia). 

Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym sta-
nowisku. Lokalizacja: Cała Holan-
dia (dopasujemy miejsce pracy 
do Twoich wymagań). Zakwate-
rowanie: bungalow/mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. Je-
żeli nie posługujesz się językiem 
angielskim, ale masz kogoś zna-
jomego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się przetwórstwem 
mięsnym – pakowanie, sortowa-
nie kiełbas, szaszłyków, wędlin 
ect. (Best). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 

Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). Charakter pra-
cy: praca od czerwca 2019. 
Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopi-
skiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wy-
pełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#for-
mularz (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możliwy 
jest w godzinach urzędo-
wania 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. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Produkcja okien pvc/ 
alu. Na czym będzie polegać 

Twoja praca: wykonywanie kilku 
z poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka i 
składanie/ zgrzewanie profili; 
obsługa zagniatarki, klamkowni-
cy; okuwanie skrzydeł; okuwanie 
ram; frezowanie słupków; cięcie 
stali; obsługa oczyszczarki; mon-
taż słupków; uszczelkowanie; 
montaż zawiasów, szyb; cięcie 
listew przyszybowych; zabijanie 
listew; naklejanie szprosów, mon-
taż progów alu. Czego od Ciebie 
wymagamy? doświadczenie w 
pracy na produkcji okien, obsługa 
wkrętarki mile widziana, obsługa 
frezarki mile widziana, zaanga-
żowanie, dokładność, orientacja 
na jakość, prawo jazdy oraz auto, 
znajomość języka niemieckie-
go lub angielskiego. Oferujemy: 
holenderska umowa o prace, 
mieszkanie opłacone przez pra-
codawcę, ubezpieczenie zdrowot-
ne. 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 Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia 
w rekrutacji i selekcji pracowni-
ków (nr cert. 10790). Nasi wy-
kwalifikowani, pełni motywacji, 
pracownicy tymczasowi pocho-
dzą głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sektorach: 
w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników 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 produk-
cyjno-magazynowe zlecone przez 
Pracodawcę. Wymagania: umie-
jętność pracy w zespole, dyspo-
zycyjność do pracy na dłuższy 
okres czasu. Oferujemy: Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
przez długi okres czasu, wynagro-
dzenie w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy, Dla 
osób które nie ukończyły 20 lat 
oferujemy darmowe mieszka-
nia, Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne. 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-
słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Produkcja owoców i 
warzyw lub tez proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem tele-
fonu +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych 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. ).

Customer Service Asso-
ciate. In Breda. For our client we 
are looking for: Customer Service 
Associate in Breda. We offer: Full 
time, one - shift job. Salary from 
1800 - 1900 euro per month. Are 
you customer-oriented and can 
you come up with a solution for 
every problem? Then maybe you 
are who we are looking for!nInte-
rested? Contact us: info@fo-cus.
nl, or visit our office in Roosen-
daal.

MONTER / SPAWACZ 
KONSTRUKCJI STAOWYCH. 
POSZUKUJEM MONTERA + SPA-
WACZ KONSTRUKCJI STAOWYCH. 
Wynagrodzenie – od 15 euro 
brutto (ustalane indywidualnie 
w zależności od doświadcze-
nia). Wymagania: doświadcze-
nie montażu dużych konstrukcji 
nośnych, świetna znajomość 
rysunku technicznego, doświad-
czenie w spawaniu stali czarnej 
w pozycji pachwinowej i podolnej, 
podstawowa znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, zaangażowanie w obowiąz-
ki, gotowość do wykonywania 
nadgodzin, prawo jazdy i własny 
samochód będzie dodatkowym 
atutem. Lokalizacja: Akersloot. 
Oferujemy: wynagrodzenie od 15 
euro brutto, przy 40 godzinach 
pracy wynagrodzenie netto +/- 
440 euro (po odliczeniu kosztów 
zakwaterowania, ubezpieczenia, 
podatków itd.) , Stała stabilna 
praca, 40 godzin tygodniowo + 
nadgodziny, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 
o dobrym standardzie, ubezpie-
czenie (24 euro tygodniowo), 
pomoc polskiego koordynatora, 
możliwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Zaintere-
sowane osoby proszę wysyłanie 
CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Monter rur petrochemicz-
nych. Stabilna, pewna i dopa-
sowana praca, 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 
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sobie specjalistów i rzetelnych 
pracowników dlatego proces 
rekrutacji będzie polegał na we-
ryfikacji twoich umiejętności i 
doświadczenia zawodowego jak 
i gotowości na podjęcie prace w 
długim okresie czasu. Monter rur 
petrochemicznych. Osoby zainte-
resowane większą ilością infor-
macji o pracy proszę kierować na 
adrian@karierawholandii.pl lub 
telefonicznie +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. reszcie 
osób dziękujemy za zaintereso-
wanie naszą ofertą.

Monter z rocznym do-
świadczeniem. Zainteresowa-
ne osoby proszę wysyłanie CV 
w tytule wpisując nazwę stano-
wiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Praca stała przy produkcji 
kartonów. OD ZARAZ !!!! Venlo. 
Agencja Pracy Czasowej Jupiter 
ma już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
Nasi wykwalifikowani, pełni mo-
tywacji, 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 poszukują pracy stałej 
przy produkcji kartonów (40h+). 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskiego - 
WYMÓG KONIECZNY, motywacji 
do pracy, wcześniejsze doświad-
czenie na podobnym stanowi-
sku, dyspozycyjność do pracy na 
dłuższy okres czasu. Oferujemy: 
zakwaterowanie pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, pracę w renomowa-
nej i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu, wynagrodzenie w 
systemie tygodniowym, darmo-
wy transport do pracy, dla osób 
które nie ukończyły 20 lat ofe-
rujemy darmowe mieszkania, 
Możliwa praca także dla par, 
Stawki zgodne z holenderskim 
CAO, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Dodatki urlopowe i wakacyjne, 
Rekrutacja: Bardzo proszę o wy-
słanie swojego CV na adres s.sa-
dowska@jupiterpolska.pl w tytule 
wpisując Produkcja kartonów lub 
tez proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 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 1.

Malarz przemysłowy. Dla 
naszego Klienta poszukujemy 
zdecydowane osoby do pracy w 
Holandii na stanowisko: Malarz 
przemysłowy (bez znajomości 
języka). Wynagrodzenie – 13 
euro brutto. Wymagania: do-
świadczenie w malowaniu na-
tryskowym dużych materiałów i 
konstrukcji, umiejętność doboru 
farb wieloskładnikowych, usta-
wienia pomp i sprawdzania gru-
bości warstw, zaangażowanie w 
obowiązki, prawo jazdy i własny 
samochód będzie dodatkowym 
atutem. Lokalizacja: Velsen No-
ord. Oferujemy: wynagrodzenie 
13 euro brutto, przy 40 godzinach 
pracy wynagrodzenie netto +/- 
360 euro (po odliczeniu kosztów 
zakwaterowania, ubezpieczenia, 
podatków itd.), Stała stabilna 
praca, 40 godzin tygodniowo + 
nadgodziny, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 

o dobrym standardzie (około 80 
euro tygodniowo), ubezpieczenie 
(24 euro tygodniowo), pomoc 
polskiego koordynatora, możli-
wość kursów podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe. Zaintereso-
wane osoby proszę o kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

KELNERZY. Wynagrodze-
nie: od 10,20 brutto do 11,90 
euro brutto za godzinę (uzależ-
nione od stanowiska). Wyma-
gania: Dobra znajomość języka 
angielskiego min B1, Gwaranto-
wane 40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. Lo-
kalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię ofer-
ta, zapraszam do aplikacji na 
wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Pracownicy fizyczni z 
VCA. Poszukujemy pracowników 
fizycznych do pracy w fabryce cu-
kru. Wymagania: certyfikat VCA 
(Certyfikat Bezpieczeństwa dla 
Wykonawców); komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego; Oferujemy: 
Pracę od poniedziałku do piątku 
w systemie jednozmianowym; 
Wynagrodzenie: 11 euro brutto 
za godzinę; Zainteresowane oso-
by prosimy o kontakt z naszym 
biurem: info@fo-cus.nl z dopi-
skiem Pracownik Fizyczny.

Operator wózka widłowe-
go heftruck, combi truck lub 
EPT. Dla naszych klientów poszu-
kujemy osób do pracy jako ope-
rator wózka widłowego heftruck, 
combi truck lub EPT. Miejsce pra-
cy: Venlo. Rozpoczęcie pracy: Pra-
ca od zaraz. Wymagania: certyfi-
kat uprawniający jazdę wózkiem 
widłowym lub EPT, warunkiem 
koniecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego lub niemieckie-
go, minimum roczne doświad-
czenie (w przypadku combi truc-
k-znajomość systemu pikowania 
ze skanerem). Oferujemy: Pracę 
stala w renomowanej firmie na 
dlugi okres czasu, Pomoc polskie-

go personelu po przyjeździe do 
Holandii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Wynagrodzenie w 
systemie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy, Stawki zgod-
ne z holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV na s.sadowska@
jupiterpolska.pl w treści wpisując 
Operator wózka widłowego, com-
bi truck lub EPT. Po więcej infor-
macji bardzo proszę o kontakt 
telefoniczny: Sandra +48 517 
493 205. Prosimy o załączenie 
do aplikacji klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

MONTER PŁYT KARTONO-
WO-GIPSOWYCH. Lokalizacja: 
kilka miejsc pracy głównie pół-
nocna Holandia. Stawka: 480 
euro netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: darmowe zakwaterowanie, 
tygodniowe wypłaty, co najmniej 
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PRACA

40 godz./tydzień. Wymagania: 
Język angielski lub niemiecki, 
doświadczenie, sumienność, VCA 
lub chęć uzyskania. Jeżeli chcesz 
otrzymać szczegóły oferty pracy 
wyślij e-mail na adres adrian@ka-
rierawholandii.pl w tytule wpisu-
jąc nazwę stanowiska. Aby przy-
spieszyć proces rekrutacji wyślij 
na powyższy adres e-mail CV.

Spawacz. Stabilna, pewna i 
dopasowana praca, w której moż-
na 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 we-
ryfikacji 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@karierawho-
landii.pl lub telefonicznie +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. reszcie osób dziękujemy za 
zainteresowanie naszą ofertą.

Składanie ram i okien na 
hali produkcyjnej. Składanie 
ram i okien na hali produkcyjnej. 
RAM I OKIEN. Stanowisko: Skła-
danie ram i okien na hali produk-
cyjnej. Wynagrodzenie: 475- 525 
euro netto /tydzień (uzależnione 
od doświadczenia). Wymagania: 
Dobra znajomość języka angiel-
skiego lub niemieckiego, Własny 
samochód, Chęci do pracy, Mini-
mum 6 miesięcy doświadczenia 
na podobnym stanowisku. Lo-

kalizacja: Cała Holandia (dopa-
sujemy miejsce pracy do Twoich 
wymagań). Zakwaterowanie: 
bungalow/mieszkania/domy 
(wspólna kuchnia i łazienka) > 
darmowe. Ubezpieczenie: około 
94,64 euro na miesiąc. Jeżeli 
nie posługujesz się językiem an-
gielskim, ale masz kogoś znajo-
mego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z Toba 
do pracy - Jest taka możliwość. Je-
żeli nie masz własnego samocho-
du, ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć pracę - Jest taka możliwość. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Monter konstrukcji sta-
lowych.  Zwaag – od 15 euro 

brutto. Wyślij CV z zapytaniem 
o dopasowanie stanowiska i 
miejsca pracy dla Ciebie. www.
karierawholandii.pl/, adrian@ka-
rierawholandii.pl

+48 600 134 877. Zastrze-
gamy sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

Kosmetyk, naprawa beto-
nu. Vianen. Dla naszego Klienta 
poszukujemy zdecydowane oso-
by do pracy w Holandii na stano-
wisko: KOSMETYK BETONU. Wy-
nagrodzenie – od 12 euro brutto. 
Wymagania: doświadczenie w 
tej funkcji, komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego mile widziana, 
umiejętność obsługi narzędzi 
budowlanych, motywacja i chęci 
do pracy, prawo jazdy i własne 
auto będzie dodatkowym atu-
tem. Lokalizacja: Vianen. Oferu-
jemy: wynagrodzenie od 12 euro 
brutto, przy 40 godzinach pracy 
wynagrodzenie netto +/- 350 
euro (po odliczeniu kosztów za-
kwaterowania, ubezpieczenia, 
podatków itd.), dużo ilość nad-
godzin, nadgodziny płatne 150 
procent (każda godzina powyżej 
8 dziennie), zakwaterowanie 
blisko pracy (około 80 euro ty-
godniowo), zwrot kosztów dojaz-
du do pracy, ubezpieczenie (24 
euro tygodniowo), pomoc pol-
skiego koordynatora, możliwość 
kursów podnoszących kwalifika-
cje zawodowe. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami.

Stolarz. Chcesz otrzymać 
pełna ofertę pracy? Wyślij e-ma-

ila wraz z CV wpisując interesują-
ce Cię stanowisko. Stolarz – cała 
Holandia- 475-525 euro netto/
tydzień. Wyślij CV z zapytaniem 
o dopasowanie stanowiska i 
miejsca pracy dla Ciebie. www.
karierawholandii.pl/, adrian@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877, Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami.

Pracownik pralni. (K/M) 
Eindhoven. Dla naszego klienta 
szukamy pracowników do pracy 
w pralni. Czy chcesz pracować 
w hipernowoczesnej firmie w 
Eindhoven? Jeśli tak, to ta praca 
jest dla Ciebie! Twoje obowiązki: 
Praca w zautomatyzowanej wie-
lodziałowej pralni przemysłowej, 
Sortowanie, składanie i wiesza-
nie prania, Kontrola jakości po-
szczególnych sztuk, Podstawo-
wa obsługa maszyn piorących, 
Inne prace pomocnicze na tere-
nie pralni. Wymagania: Lubisz 
pracować w zespole, Jesteś ela-
styczny i dokładny, Przyczyniasz 
się do miłej atmosfery, Doświad-
czenie w pracy na produkcji jest 
dodatkowym atutem, Mówisz 
po holendersku / angielsku lub 
niemiecku to plus. Oferujemy: 
Praca na pełny etat, Wynagro-
dzenie wypłacane w euro, Umo-
wa w języku polskim, Stawka 
10.56 – 15.30 euro/h, Dodatek 
wakacyjny, Praca na długi okres, 
możliwość stałego zatrudnienia, 
Możliwość rozwoju, Praca od za-
raz! Dni robocze od poniedziałku 
do piątku 40 godzin tygodnio-
wo. Zainteresowana/y? Aplikuj! 
jola@multiworknederland.hub.
pl Masz pytania? Zadzwoń! (+31 
686 476 401) pon./wt./czw. 
9.00-16.00.

Operator/programista 
CNC. Stabilna, pewna i dopa-
sowana praca, 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 we-
ryfikacji twoich umiejętności i 
doświadczenia zawodowego jak 
i gotowości na podjęcie prace 
w długim okresie czasu. Ope-
rator/programista CNC. Osoby 
zainteresowane większą ilością 
informacji o pracy proszę kiero-
wać na adrian@karierawholan-
dii.pl lub telefonicznie +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi. reszcie osób dziękujemy za 
zainteresowanie naszą ofertą.

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: kilka miejsc pra-
cy głównie północna Holandia. 
Stawka: 520 euro netto/tydzień 
(już odliczone koszty ubezpie-
czenia). Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, tygodniowe 
wypłaty, co najmniej 40 godz./
tydzień. Wymagania: Język an-
gielski lub niemiecki, doświad-
czenie, sumienność, VCA lub 
chęć uzyskania. Jeżeli chcesz 
otrzymać szczegóły oferty pracy 
wyślij e-mail na adres adrian@ka-
rierawholandii.pl w tytule wpisu-
jąc nazwę stanowiska. Aby przy-
spieszyć proces rekrutacji wyślij 
na powyższy adres e-mail CV.

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 klimatyza-
cja. Duże wygodne busy i szybkie 
mikrobusy. Podkarpackie, Mało-
polska, Śląsk, Świętokrzyskie, 
Opolskie, Lubuskie, Dolny Śląsk , 
Łódzkie, Wielkopolskie, Lubelskie. 
BEZPIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZE-
SIADEK.NL: +31 686 15 44 92, 
PL: +48 888 05 07 07* atestowa-
ne, kubełkowe fotele, * ubezpie-
czenie na całej trasie* Wi-Fi, DvD, 
dwustrefowa klimatyzacja. Rezer-
wacje przyjmujemy od poniedział-
ku 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. Obsługu-
jemy 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 dowol-
nych miejsc oraz w dowolnych 
terminach, transport z miejsca 
zamieszkania bezpośrednio pod 

wskazany adres, atrakcyjne ceny, 
zniżki dla dzieci do 15 lat, spo-
kojną i komfortową podróż. Na-
sza firma dysponuje nowoczesną 
flotą około 75 pojazdów, która 
na bieżąco jest modernizowa-
na. Wszystkie nasze samochody 
znajdują się w nienagannym sta-
nie 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 PRZE-
SIADEK TANIO SZYBKO BEZ-
PIECZNIE +48 601 380 539. 
PRZEJAZDY BEZ PRZESIADEK. 
DO HOLANDII - PONIEDZIAŁEK 
I CZWARTEK. DO POLSKI - WTO-

REK I PIĄTEK. CONNECT - LICEN-
CJONOWANE PRZEWOZY BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539, www.przewozy-
connect.pl. Oferujemy przewozy 
komfortowymi busami 9 osobo-
wymi na trasie Polska - Holandia. 
Niewątpliwą zaletą podróży jest 
stosunkowo krótki czas przejaz-
du, ODBIÓR i DOWÓZ pasażerów 
pod wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu planowa-
ne tak, aby maksymalnie skrócić 
czas podróży. Dla stałych klientów 
i grup zorganizowanych korzystne 
rabaty! www.przewozyconnect.pl, 
tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 

OGŁOSZENIA DROBNE

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

Reklama



13Nasza Holandia

+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 pań-
stwo transportu na terenie Holan-
dii, Niemiec, Belgii? Dobrze trafili-
ście. Oferuje bezpieczny transport 
z adresu pod adres w rozsądnej 
cenie. Przewóz maksymalnie dla 
4 osób komfortowym samocho-
dem w miłej atmosferze. Prowa-

dzę obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy 
do urzędów, lekarzy, na dyskote-
ki-Luna, Shuffle,Geldern i inne. 
Usługa także dotyczy zakupów 
(również w godzinach nocnych i 
weekendy), także pomoc w ma-
łych przeprowadzkach, oraz wszel-
kie inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokalizacja 
Cuijk koło Nijmegen. Postaw na 
sprawdzonych, zaoszczędzisz pie-
niądze i nerwy. Pozdrawiam. Tele-
fon: Dzwoń każdego dnia o każdej 
porze +31687323783.

Transport – oferuję: Wolne 
miejsca do POLSKI NAJTANIEJ. 
Podkarpackie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Łódzkie, Małopolskie, 
Śląskie, Opolskie. POLSKA 0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
68488678. 5ty przejazd GRATIS, 
atestowane fotele, nowe samo-
chody, wifi, klimatyzacja, najlepsi 
kierowcy z wieloletnim doświad-
czeniem, często podwójne obsa-
dy, szybkie mikrobusy busy oraz 
duże busy z DVD, ubezpieczenie 

podczas podróż, najkrótszy czas 
przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: IMIĘ, 
NAZWISKO, DATĘ PLANOWANE-
GO WYJAZDU, NUMER TELEFONU 
ORAZ DOKŁADNY Łódzkie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Podkarpac-
kie. POLSKA 0048-516496652 
HOLANDIA 0031-684886783, 
www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB POL-
SKA – 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 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, 
MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZY-

SKIE (Jędrzejów, Kielce, Włosz-
czowa). PODKARPACKIE (Dębica, 
Rzeszów). PROMOCJE: PRZEJAZD 
W DWIE STRONY (oszczędzasz 
5 euro lub 40zł), ZNIŻKI GRUPO-
WE 3 OSOBY LUB WIĘCEJ (zniż-
ka 5euro lub 20zł każda osoba), 
TANIE CZWARTKI (wyjazd z PL), 
NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI ( po-
wrót do PL) przejazdy od 50euro/ 
210zł. SAMOCHODY: MERCEDES 
SPRINTER (duża przestrzeń baga-
żowa + maksymalny komfort po-
dróży), RENAULT MASTER (duża 
przestrzeń bagażowa + maksy-
malny komfort podróży), OPEL 
VIVARO (pojedyncze rozkładane 
fotele), FORD TRANSIT (przestron-
ny i komfortowy). POCZUJ SIĘ WY-
JĄTKOWO PODRÓŻUJ KOMFOR-
TOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 

Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie 
potrzeby wystawiamy faktury 
VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-
dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@wp.pl.

Nauka: Kurs j.holenderskie-
go. STICHTING NOSTRI MUNDI 
(Fundacja Nasz Świat) w Wad-
dinxveen już od lat organizuje 
kursy języka niderlandzkiego na 
poziomach od A0 do B2. Zajęcia 
odbywają się w sobotę wieczorem 
i przez całą niedzielę, w małych 6 - 

10 osobowych grupach. Nie jestes 
pewny na jakim poziomie jest 
Twój niderlandzki? Nasz specjalny 
test pomoże Tobie (i nam) to usta-
lic. Aby na kursie osiągnąć po-
ziom 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 dal-
sze moduły, po 16 godzin zega-
rowych każdy. Spotykamy się raz 
w tygodniu na 2 godziny. Moduły 
A1 i A2 kończą się egzaminem i 
rozdaniem certyfikatów tym kur-
santom, którzy egzamin zdali. W 
przypadku kursów na poziomie 
B1 i B2, oprócz egzaminu pisem-
nego, moduły kończą się dodat-
kowym egzaminem ustnym. Cena 
jednego modułu wynosi 200 euro, 
niezależnie od poziomu. Warto za-
pytać pracodawcę, czy zechciałby 
zainwestować w Twój kurs. Lekcje 
prowadzi nauczycielka z wykształ-
ceniem wyższym lingwistycznym i 
mieszkająca w Holandii już 40 lat. 
Zadzwoń lub wyślij wiadomość na 
numer 0628742810. Albo napisz 
do nas maila: info@nostrimundi.
nl, Serdecznie zapraszamy! 

Reklama

OGŁOSZENIA DROBNE



Dzień dobry!
Mam ważne pytanie do Pań-

stwa, bo ja na tych sprawach się 
nie znam. Chcę się rozliczyć z 
podatku holenderskiego w Pol-
sce i poszedłem do biura u mnie 
w mieście, które się tym zajmu-
je, żeby mi Pani wypisała PIT 36 
(w Polsce nie miałem żadnych 

dochodów) I tutaj jest moje 
pytanie do Państwa: jeśli nie 

miałem żadnych dochodów w 
Polsce, to jakim prawem mam 
urzędowi zwrócić 1700 z”?

Pozdrawiam serdecznie!

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

Odpowiedź:

To zależy już od Pana konkret-
nej sytuacji. Jeśli dochód posiadał 
Pan jedynie z Holandii i pochodził 
on ze stosunku pracy, to powinien 
Pan wyjść na 0. W razie czego po-
lecamy skontrolować to w innym 
biurze.

Dzień dobry,
Mam pytanie. Dnia 03.08 

roku doznałem urazu złamania 

kości piszczelowej i strzałkowej w 
okolicy kostki. Byłem w szpitalu, 
gdzie doszło do zespolenia zła-
mania śrubami. Pracuję legalnie 
na umowie na czas określony, 
która zobowiązuje mnie do pra-
cy do dnia 30.11. O incydencie 
został powiadomiony mój pra-
codawca (zresztą to on bezpo-
średnio był ze mną w szpitalu w 
momencie zgłaszania szkody i 
późniejszej operacji. 21.08 do-
wiedziałem się, że on nie zgłosił 
tego faktu do UWV i zobowiązał 
się jak na razie do wypłaty cho-
robowego. Czy on to zgłosi po za-
kończeniu umowy? Pytam, ponie-
waż na pewno czeka mnie długa 
rehabilitacja… Czy w momencie 
zgłoszenia to on załatwi całą biu-
rokrację z organem UWV i ewen-
tualnym zasiłkiem chorobowym, 
czy będę musiał załatwić to sam?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pracodawca nie ma obowiąz-
ku po zakończeniu pracy zgłaszać 
faktu choroby do UWV.

Witam,
Mam pytanie. Moja ciocia 

posiada meldunek w Holandii 
i prawo jazdy na kategorię B 
(holenderskie), wiec czy może 
ona kupić motocykl o pojemno-
ści 250 i go zarejestrować oraz 
ubezpieczyć na siebie? Motorem 
będę jeździł ja. Posiadam pra-
wo jazdy na motor. I czy takowe 
przerejestrowanie załatwimy w 
sklepie, czy musimy się udać do 
RDW? Za odpowiedz z góry dzię-
kuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pańska ciocia mając meldu-
nek w Holandii może kupić oraz 
ubezpieczyć na siebie motor bez 
uprawnień na niego. Jedyne co,  
to nie będzie mogła się nim po-

ruszać bez uprawnień. Czy trzeba 
jechać do RDW, czy też nie, to już 
prosimy sprawdzić dzwoniąc bez-
pośrednio do RDW.

Witam!!!
Mam pytanie. Mąż jest za-

trudniony w polskiej firmie, a 
oddelegowany do pracy w Belgii 
i raz tu, a raz w Polsce pracu-
je. Czy o świadczenia rodzinne 
może starać się w Belgii czy tylko 
w Polsce??? Jak to wygląda??? Z 
góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety do świadczeń rodzin-
nych na terenie Belgii w przypad-
ku oddelegowania Pani mąż nie 
będzie miał prawa.

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!

Polska  
Pieśń Pokoju
1. w nas gniewny obłok pozostanie
pierwszy szał buntu
łut hardości
gdyśmy wstąpili tu na szaniec
tej
darowanej nam młodości
od przedświcia
od przebicia
w nurt ofiary
wystarczy wszystkim życia

2. w nas radość będzie pierwszą falą
która poniesie los w nieznane
i zapał serc
co nie zna granic
z polskiego domu pewne wiano

3. w nas obłok chmurny
w charakterze
i szczypta wad
śmiertelnych ludzi
każą w nadzieję dobra wierzyć
dopóki los nas nie utrudzi

nim poniesiemy plon
NIEŚMIERTELNEMU
w blask obłoków
spróbujmy czynić świat wspaniałym
niech wokół będzie
      trwały pokój

Wrocław, 1.10.1978 r.

Małżeństwo wybrało się 
na wczasy. Po drodze zatrzy-
mali się na noc w hotelu. 

Rano poprosili o rachunek za 
dobę hotelową. Ku ich zdziwieniu 
zobaczyli, że rachunek opiewa na 
zawrotną sumę 3000 zł. 

- Dlaczego tak dużo? Przecież 
spędziliśmy tu tylko kilka godzin! 
- pyta mąż. 

- To jest standardowa stawka 
za nocleg - odpowiada recepcjoni-
sta. 

Małżeństwo zażądało spotka-
nia z dyrektorem, który spokojnie 
wysłuchał zażaleń i stwierdził: 

- Proszę państwa, prowadzimy 
luksusowy hotel, jest on wyposa-
żony w kilka basenów, wielką salę 
konferencyjną, saunę i solarium. 
Wszystko to było do państwa dys-
pozycji. 

- Ale my z tego nie skorzysta-
liśmy! 

- Ale mogli państwo! I za to 
trzeba zapłacić. 

Mężczyzna wyciąga wreszcie z 
portfela 300 złotych i wręcza dy-
rektorowi. 

- Przepraszam, ale tu jest tyl-
ko 300 zł. 

- Zgadza się. 
- Obciążyłem państwa rachun-

kiem opiewającym na 3000 zł. 
- Pozostałe 2700 zł to rachu-

nek dla pana za przespanie się z 
moją żoną - mówi mężczyzna. 

- Ale ja nie spałem z pana 
żoną! - krzyczy dyrektor. 

- Cóż, była do pana dyspozycji.

Dziennikarz pyta parę 
małżeńską obchodzącą złote 
gody:

- Jak państwu minął ten czas?
- Jak 5 minut - odpowiada 

żona.
- ...pod wodą bez akwalungu - 

dodaje mąż.

- Twój mąż pamięta datę wa-
szego ślubu?

- Na szczęście nie.
- Na szczęście?!
- Wspominam mu o rocznicy 

kilka razy do roku i zawsze dosta-
nę coś fajnego!

Rozmawiają dwaj starsi 
panowie. Jeden mówi do dru-
giego: 

- Zbliża się wasza rocznica ślu-
bu nieprawdaż?

- Tak - odpowiada drugi - i to 
spora, bo 20.

- Wow i co zamierzasz zrobić z 
tej okazji dla swojej żony?

- Zabiorę ją na wycieczkę do 
Australii. 

- Nieźle, a co zrobisz dla żony z 
okazji 25 rocznicy ślubu?

- Pojadę i przywiozę ją z po-
wrotem.

Turysta w Zakopanym 
wchodzi do knajpy, siada 
przy barze i pyta: 

- Barman, co polecisz dziś do 
picia w ten deszczowy dzień?

- Ano, panocku, drink „Góra-
cy”! Odpowiada barman.

- Jak to „Góracy”, co to jest?!
Barman na to:
- Widzicie, biezemy sklanecke 

wina...no moze być dwie...góra cy i 
wlewamy do garnka. Potem bieze-
my sklanecke piwa...no może być 
dwie...góra cy i wlewamy do tego 
samego garnka.

Następnie sklanecke wódec-
ki...moze dwie...góra cy i wlewa-
my do tego samego garnecka. 

Na koniec biezemy sklanecke 
koniacku...no moze dwie...góra cy 
i wlewamy do garnecka. 

Garnek stawiamy na ogniu 
i miesając, gzejemy cas jakiś. 
Później nalewamy i pijemy skla-
necke... moze dwie...no góra cy. 
Po wypiciu wstajemy...robimy kro-
cek...moze dwa...no, góra cy!

- Nie rozumiem, jak jeden 
człowiek może robić tyle błę-

dów? - mówi polonistka do 
ucznia.

- Wcale nie jeden - odpowiada 
uczeń. Pomagali mi mama i tata.

Brunetka i blondynka idą 
przez park.

Brunetka nagle mówi: „Och, 
popatrz na tego biednego zdechłe-
go ptaszka!” 

Blondynka spojrzała na niebo 
i spytała „Gdzie?”

Późnym wieczorem w 
Warszawie.

Bandyta w czarnej masce wy-
skakuje na chodnik przed dobrze 
ubranego mężczyznę i przykłada 
mu broń między żebra:

- Dawaj swoje pieniądze! - 
żąda.

Napadnięty odpowiada obu-
rzony:

- Nie możesz tego zrobić! Je-
stem posłem!

- W takim razie - odpowiedział 
rabuś - oddawaj mi moje pienią-
dze!

- Kochana żono, może za-
śpiewasz coś dla gości?

- Ale oni już przecież zaczyna-
ją powoli wychodzić.

- No właśnie... powoli...

Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre wieści!
- Jakie?!
- Nie na darmo opłaciłeś au-

tocasco.

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...

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 przyrządów.
- No właśnie, ja też - za sie-

demdziesiąt groszy będzie dwo-
rzec.

- Dyrektorze, jakiś facet 
czeka na pana w sprawie nie-
zapłaconej faktury.

Nie chciał się przedstawić.
- A jak wygląda?
- Wygląda tak, że lepiej zapła-

cić...

Polonista mówi do swojej 
żony:

- Czy kochasz mnie najdroż-
sza?

- Oczywiście! - odpowiada 
żona.

- Całym zdaniem proszę!

Przed domem kłócą się 
dwie sąsiadki.

W pewnym momencie jedna 
z nich nie wytrzymuje i krzyczy do 
drugiej: 

- Ty stara małpo! 
- Tylko nie stara! - odkrzykuje 

druga. Tylko nie stara!

Rozmawiają dwie sąsiad-
ki. 

- Mój mąż to jest słońce...
- Co ty opowiadasz? Po tylu 

latach małżeństwa?
- Ano, tak. Jak zajdzie wieczo-

rem do knajpy, to dopiero rano z 
niej wychodzi.

Spotykają się dwie nie-
przepadające ze sobą są-
siadki:

- A cóż to, źle się pani dziś czu-
ła, pani Kowalska? -pyta jedna z 
nich. Chorowała pani w nocy?

- Skąd to pani przyszło do gło-
wy? - odparskuje druga.

- No bo widziałam, jak o dru-
giej w nocy wychodził od pani z 
klatki lekarz z naszej przychodni.

- Droga pani Wiśniewska - 
odpowiada tamta, cedząc powoli 
słowa. Jak od pani w każdy piątek 
wychodzi o świcie pewien przystoj-
ny oficer w mundurze pułkownika, 
to ja od razu nie wrzeszczę na całe 
gardło, że wybuchła III wojna świa-
towa.

Drogówka przeprowadza 
pobieżną kontrolę pojazdu 
pewnej nie najmłodszej już 
blondyny.

- Ma pani już mocno zdarty 
profil - stwierdza sprawdzając ogu-
mienie policjant.

- A z pana też żaden Brad 
Pitt... - odcina się blondyna.
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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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