
W roku 2018 we wrześniu 
wśród Polonii odbiły się 
echem doniesienia o mate-
riale prasowym, w którym 
holenderscy dziennikarze 
pokazali, w jaki sposób nie-
którzy Polacy oszukiwali ho-
lenderski urząd pracy UWV 
podczas pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych.

Po pojawieniu się materiałów 
prasowych rozpętała się prawdzi-
wa burza i dyrektorzy UWV zlecili 

szczegółowe kontrole wniosków 
o zasiłek dla bezrobotnych nie-
których petentów. Efektem tych 
kontroli w wielu przypadkach sta-
ło się cofnięcie prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych, a co za tym 
idzie, wezwanie do zwrotu całości 
zasiłku wypłaconego przez UWV. 
W niektórych przypadkach były to 
kwoty nawet kilkudziesięciu tysię-
cy euro.

Czy można było się spodzie-
wać takiego obrotu sprawy? 

Holenderscy reporterzy 
ujawnili kulisy działania tzw. Tus-

W NUMERZE

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Reklama

STR. 14

Pytania do eksperta  
– listy Czytelników

D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y 

•
•

•
 D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

 B
E

Z
P

ŁA
TN

Y 
•

•
•

 D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y 

•
•

•
 D

W
U

TY
G

O
D

N
IK

 B
E

Z
P

ŁA
TN

Y 
•

•
•

 D
W

U
TY

G
O

D
N

IK
 B

E
Z

P
ŁA

TN
Y

STR. 2 –14
Oferty pracy

STR. 14

Ogłoszenia drobne

FOT. FREEIMAGES.COM / NADJIB AKTOUF

Polacy boją się wniosków o zasiłek dla 
bezrobotnych i dobrowolnie rezygnują 

z prawa do zasiłku – holenderskie 
Państwo zarobi na Polakach!!!

STR. 23

Przydatne kontakty w Holandii

STR. 17–22
Halo TV



2

senpersonen, czyli pośredników 
w składaniu wniosków o zasi-
łek dla bezrobotnych. Są to tzw. 
pseudoksięgowi, bardzo często 
osoby prywatne, które poza zna-
jomością języka holenderskiego 
lub angielskiego nie posiadają 
jakichkolwiek kompetencji i 

merytorycznej wiedzy z zakresu 
świadczeń socjalnych. W więk-
szości nie mają nawet założonej 
działalności gospodarczej. Oso-
by te bardzo często ograniczały 
swoje usługi do wizyty w urzę-
dzie celem zamówienia wnio-
sku o zasiłek dla bezrobotnych 
i późniejszego jego wypełnienia, 
zapominając o tym, że bezrobot-

ny w Holandii oprócz praw ma 
również obowiązki.

W ostatnich latach z ogło-
szeniami dotyczącymi pomocy 
w uzyskaniu zasiłku dla bezro-
botnych spotkał się niemalże 
każdy, a ponieważ jest ich dużo, 
to cena za tego rodzaju usługi 
znacznie się obniżyła. Jednak 
razem z obniżeniem ceny spa-
dła jakość świadczonych usług. 
Klienci „pseudoksięgowych” nie 
byli informowani o swoich obo-
wiązkach podczas pobierania za-
siłku dla bezrobotnych. Mamieni 
byli jedynie obietnicami, że za 
100-300 euro pośrednicy zajmą 
się wszystkimi formalnościami, 
a bezrobotny może spokojnie 
pojechać do Polski i cieszyć się z 
dodatkowej gotówki. Tymczasem 
cała odpowiedzialność spoczywa-
ła na bezrobotnym i to on spłaca 
teraz nienależnie pobrany zasiłek 
wraz z karą, która może sięgać 
nawet 100 procent wypłaconych 
świadczeń.

Nasi informatorzy, którzy 
rozmawiali z pokrzywdzonymi 
osobami, mówią, że kiedy zaczę-
ły się problemy z zasiłkiem, koń-

czył się kontakt z pośrednikiem, 
który umywał ręce i odmawiał 
uczestnictwa w przesłuchaniu, 
na które bezrobotny został we-
zwany przez specjalną jednostkę 
UWV do spraw egzekwowania 
obowiązków. Bezrobotny został 
(mówiąc kolokwialnie) „na lo-
dzie”, a spotkanie w UWV zwykle 
kończyło się decyzją o cofnięciu 
prawa do zasiłku i wezwaniem 
do zwrotu już otrzymanych 
świadczeń.

W zeszłym miesiącu urząd 
UWV zorganizował spotkanie w 
Hadze, na które zaproszono 70 
osób pomagających w składaniu 
wniosku o zasiłek dla bezrobot-
nych z okolic Hagi i Rotterdamu. 
Z zaproszenia skorzystało jedy-
nie 28 procent zaproszonych, 
nietrudno zatem wyciągnąć z 
tego wniosek, że jedynie taka 
część pośredników podchodzi do 
wykonywania swoich obowiąz-
ków z pełną odpowiedzialnością 
i uczestniczy w spotkaniach z 
urzędem, aby działać na rzecz 
bezrobotnych.

Praca i życie w Holandii i Belgii

Praca biurowa. Schiedam 
Rotterdam Agencja pracy. Polska 
firma w Holandii zatrudni do pra-
cy biurowej osobę z doświadcze-
niem w pracy przy UITZENDBU-
REAU. Wymagamy:  znajomości 
języka polskiego, angielskiego, 
holenderskiego, solidności, pra-
wa jazdy, dostępności. Prawa 
rozwojowa z możliwością awan-
su. Lokalizacja Schiedam (Rot-
terdam). Prosimy przesyłać CV 
na adres office@comecoservice.
pl, Praca w Schiedam 3025 AE, 
www.comecoservice.pl.

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 holenderskiego, 
zaangażowanie w obowiązki, pra-
wo jazdy i własny samochód. Lo-
kalizacja: Oosterhout. Oferujemy: 
wynagrodzenie od 15 euro brutto 
w zależności od doświadczenia i 
umiejętności, przy 40 godzinach 

pracy wynagrodzenie netto +/- 
450 euro-500 euro (po odlicze-
niu kosztów zakwaterowania, 
ubezpieczenia, podatków itd.), 
Stała stabilna praca, 40 godzin 
tygodniowo + możliwość extra 
płatnych nadgodzin, cotygodnio-
we wypłaty, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 
wolnostojących lub szeregow-
cach o dobrym standardzie, mak-
symalne 6 osób w domku, pokoje 
jedno i dwuosobowe, szybki inter-
net w domkach, zwrot kosztów 
dojazdu do pracy 0,19 euro/km 
do max. 8 euro dziennie, ubez-
pieczenie (24 euro tygodniowo), 
pomoc polskiego koordynatora 
(sofi numer, bank, lekarz itp.), 
możliwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe, częścio-
wy lub całkowity zwrot kosztów 
transportu z Polski na podstawie 
przedstawionych paragonów, 25 
dni płatnego urlopu w ciągu roku. 
Zainteresowane osoby proszę 
wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

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.

Pracownik produkcji (re-
cykling). Czy masz powinowac-
two z recyklingiem, czy dobrze ra-
dzisz sobie z wózkiem widłowym 
i czy chciał(a)byś pracować w Ve-
ghel, region Noord Brabant? Jeśli 
tak, to ta funkcja jest dla Ciebie! 
Szukamy wszechstronnego pra-
cownika produkcji. Zajmujesz się 
rozładowywaniem, sortowaniem i 
przetwarzaniem różnych strumie-
ni odpadów, które są dostarczane 
przez linie sortujące, zgodnie z 
ustalonymi instrukcjami i proce-

durami. Prowadzisz także różne 
czynności, takie jak belowanie, 
rozdrabnianie, obsługa maszyn 
itp. Wymagania: Doświadcze-
nie na wózku widłowym (mile 
widziane), Znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym, 
Dostępność w pełnym wymiarze 
czasu, Prawo jazdy kat. B. Co ofe-
rujemy: Dobra oraz zróżnicowana 
atmosfera pracy, Stawka godzi-
nowa 10.00-11.00 euro/h, Wy-
nagrodzenie wypłacane w euro, 
Umowa w języku polskim, Praca 
u renomowanego pracodawcy, 
Perspektywa stałego zatrudnie-
nia. Jesteś zainteresowany/a 
tym wakatem? Prosimy o prze-
słanie CV na adres e-mail: jola@
multiworknederland.hub.pl Masz 
pytania? Zadzwoń! Tel. +31 686 
476 401(kontakt telefoniczny 
poniedziałek, wtorek, czwartek; 
godz.09.00 – 16.00).

Monter skrzynek trans-
formatowych. POSZUKUJEMY 
DO PRACY MONTERA SKRZYNEK 
TRANSFORMATOWYCH. Wyna-
grodzenie – od 11,73euro brutto 
(ustalane indywidualnie w zależ-
ności od doświadczenia). Wyma-
gania: doświadczenie techniczne, 

doświadczenie w montażu (ktoś 
kto składał np meble z ikei po-
winien sobie świetnie poradzić), 
motywacja i chęć rozwoju, ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy – konieczne, własne 
auto będzie dodatkowym atutem. 
Lokalizacja: Oosterhout. Oferu-
jemy: wynagrodzenie od 11,73 
euro brutto w zależności od umie-
jętności i doświadczenia, przy 40 
godzinach pracy wynagrodzenie 
netto +/- 340 euro netto tyg (po 
odliczeniu kosztów zakwatero-
wania, ubezpieczenia, podatków 
itp.), Stała stabilna praca na długi 
okres czasu, 40 godzin tygodnio-
wo + możliwość extra płatnych 
nadgodzin cotygodniowe wypłaty, 
możliwość rozwoju i kontraktu 
bezpośredniego w firmie, zakwa-
terowanie w domach wolnostoją-
cych lub szeregowcach o dobrym 
standardzie, maksymalne 6 osób 
w domku, pokoje jedno i dwu-
osobowe, szybki internet w dom-
kach, darmowy dojazd autem 
służbowym lub zwrot kosztów do-
jazdu z miejsca zakwaterowania 
do pracy 0,19 euro/km do max. 
8 euro dziennie, ubezpieczenie 
(24 euro tygodniowo), pomoc pol-
skiego koordynatora (sofi numer, 

bank, lekarz itp.), możliwość kur-
sów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, 25 dni płatnego urlo-
pu w ciągu roku. Zainteresowane 
osoby proszę o wysyłanie CV w 
tytule wpisując nazwę stanowi-
ska pracy. Kontakt adrian@karie-
rawholandii..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. 

PRACA
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Polacy boją się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych 
i dobrowolnie rezygnują z prawa do zasiłku  

– holenderskie Państwo zarobi na Polakach!!!

CIĄG DALSZY NA STR. 4
FOT. FREEIMAGES.COM / JACLYN TWIDWELL FOT. FREEIMAGES.COM / PATRYCJA CIESZKOWSKA



3Reklama



4 Praca i życie w Holandii i Belgii
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Bardzo ważne jest, aby urzęd-
nicy mieli świadomość tego, że 
bezrobocie wśród Polonii nie 
wynika z braku pracy na terenie 
Holandii, ani z lenistwa, a w 90 
procentach z półrocznych przerw, 
które fundują pracodawcy pracow-
nikom, aby uniknąć podpisywania 
umów na czas nieokreślony.

Problemów związanych z 
zasiłkiem dla bezrobotnych jest 
mnóstwo i potrzebny jest dialog 
z holenderskimi urzędami, aby 
pobieranie zasiłku nie było ryzy-
kiem, a korzystaniem ze swoich 
praw. Bardzo ważne jest też dba-
nie o poprawę wizerunku Polaków 
przebywających na zasiłkach dla 
bezrobotnych.

Choć korzystanie z usług nie-
sprawdzonych firm pomagających 
w składaniu wniosku o zasiłek dla 
bezrobotnych niestety dla wielu 
rodaków skończyło się problema-
mi i nadal skończyć się może, to 
jednak wcale nie musi.

Polscy pracownicy, tak samo 
jak i Holendrzy, pracują legalnie 
na terenie Holandii i opłacają 
wszystkie składki społeczne, w 
tym składki na wypadek bezrobo-
cia, a zatem w razie utraty pracy 
mają prawo do korzystania z zasił-
ku dla bezrobotnych.

Nie oznacza to jednak, że 
aby otrzymać świadczenie wy-
starczy złożyć wniosek. Aby 
legalnie pobierać świadczenia 
należy spełnić szereg warun-
ków. Przed złożeniem wniosku 
należy dowiedzieć się czy nasza 
indywidualna sytuacja pozwala 
na otrzymanie takiego świad-
czenia. Ponieważ wszystkie ory-
ginalne informacje są w języku 
holenderskim, to warto skorzy-
stać z usług profesjonalnych 
firm, które od wielu lat zajmują 
się pomocą w składaniu wnio-
sków o zasiłek. Wybór odpo-
wiedniej firmy nie powinien być 
determinowany jedynie poprzez 
cenę usługi, a wiedzę i doświad-
czenie usługodawcy.

Gdy już złożysz wniosek 
o zasiłek i spełnisz wszystkie 
wymagania urzędu, to przez 
pierwsze 2 miesiące będziesz 
mieć prawo do 75 procent, a od 
trzeciego miesiąca do 70 pro-
cent średniego wynagrodzenia z 
ostatniego roku. Zarabiając na-
wet najniższą krajową w Holan-
dii wynoszącą 1615 euro brutto, 
będziesz miał prawo odpowied-
nio do 1211 i 1130 euro brutto 
miesięcznie.

Nie zachęcamy nikogo do 
bycia bezrobotnym, ale znamy 
wielu rodaków, którzy ciężko 
pracują, płacą podatki i do-
datkowo oszczędzają na czas, 
kiedy zostaną bez pracy, bo 
najzwyczajniej po ostatnich wy-
darzeniach boją się korzystać ze 
swoich praw.

A już za 2 tygodnie przypomni-
my Wam, jakie prawa i obowiązki 
mają bezrobotni w Holandii…

 „PELIKAN”

Polacy boją się wniosków o zasiłek dla bezrobotnych 
i dobrowolnie rezygnują z prawa do zasiłku  

– holenderskie Państwo zarobi na Polakach!!!
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz 

pomocy w tym zakresie zapraszamy  
do wysyłania e-maili na adres  

redakcja@goniecpolski.nl.  
Odpowiedzi udzielimy na łamach gazety.
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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.).

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.

MONTER PŁYT K/G. WŁA-
SNE AUTO - SZYBKI START. 
PRACA NA STANOWISKU: Monter 
Ścian, stelaży, sufitów z płyt K/G. 
Stawka: 475 euro-525 euro net-
to/tydz (uzależniona od doświad-
czenia). Lokalizacja: Zmienne 
miejsce pracy (cała Holandia). 
Start: w każdy tydzień. Dar-
mowe zakwaterowanie, max. 
35km od miejsca pracy. Ubez-
pieczenie 23,66 euro/tydzień. 
Wymagania: znajomość języka 
angielskiego lub niemieckie-
go, 1 rok doświadczenie, wła-
sny samochód. Zainteresowa-
ne osoby proszę o wysyłanie 
CV w tytule wpisując nazwę 
stanowiska pracy. Kontakt ad-
rian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

Operator maszyn / pa-
kowacz. Van Koppen & Van 
Eijk od 2003 roku cieszy się 
zaufaniem Klientów i Pracow-
ników na terenie całej Holandii 
i innych krajów Europy. Na-
szym największym kapitałem 
jest Pracownik. Dla klienta w 
Tilburgu szukamy osób do pra-
cy w zakładzie produkcyjnym 
wytwarzającym opakowania 
plastikowe. Jako operator ma-
szyn i pakowacz wraz kolega-
mi ze zmiany dbasz by proces 
produkcyjny przebiegał bez za-
kłóceń, a produkt końcowy od-
powiadał ustalonym normom. 
Czuwasz nad pracą zautoma-
tyzowanych wtryskarek, odbie-
rasz gotowe produkty, spraw-
dzasz ich jakość oraz dbasz 
o to by zostały poprawnie za-
pakowane 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, Doda-
tek za pracę w systemie pięcio-
zmianowym w wysokości 28 
procent, Bezpłatny transport 
do pracy, Zakwaterowanie w 
okolicach miejsca pracy, Moż-
liwość ubezpieczenia. Jesteś 
zainteresowany/na? Prześlij cv 

na adres tilburg@vkve.nl lub tele-
fon pod numer: 013 7620242. 
Chętnie odpowiemy na Twoje 
pytania również osobiście. Cze-
kamy na Ciebie w naszym biurze: 
Besterdplein 5, 5014 HN Tilburg, 
Zapraszamy!

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 podjąć 
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PRACA

pracę - Jest taka możliwość. Je-
żeli 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.

Produkcja pizzy. PRACA W 
DEURNE. Agencja Pracy TPM po-
szukuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się produkcją 
pizzy. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od lipca 
2019.  Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-
piskiem PIZZA na adres: info@
tpmwork.com LUB wypełnienie 
formularza kontaktowego tpm-
work.com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania 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/.

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.

MURARZ. Lokalizacja: kilka 
miejsc pracy głównie północ-
na 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, do-
świadczenie, sumienność. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły oferty 
pracy wyślij e-mail na adres ad-
rian@karierawholandii.pl w tytule 
wpisując nazwę stanowiska. Aby 
przyspieszyć proces rekrutacji wy-
ślij na powyższy adres e-mail CV.

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.

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. Agencja 
Pracy TPM poszukuje fachowca 
do napraw mobilnych opon cię-
żarowych 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-
magania: znajomość języka 
angielskiego/ holenderskiego, 
własne auto, doświadczenie. Za-
interesowane osoby proszę o kon-
takt adrian@karierawholandii.pl, 
+48600134877 po uzyskanie 
pełnej oferty pracy.

Zbiory truskawki podwie-
szanej na powietrzu. Agencja 
Pracy Czasowej Jupiter ma już 
dwadzieścia lat doświadczenia w 
rekrutacji i selekcji pracowników 
(nr cert. 10790). Nasi wykwalifi-
kowani, pełni motywacji, pracow-

nicy tymczasowi pochodzą 
głównie z Polski i mogą być 
zatrudnieni w różnych sekto-
rach: w branży spożywczej, 
transportowej, w dystrybucji 
i w sektorze AGF poszukuje 
nowych pracowników : DO 
ZBIORU TRUSKAWKI PODWIE-
SZANEJ (praca na powietrzu 
- pod wiatami). Wymagania: 
mile widziane wcześniejsze 
doświadczenie przy zbiorach 
owoców, warzyw, mile wi-
dziana komunikatywna zna-
jomość języka angielskiego 
jednakże nie jest to warunek 
konieczny,  motywacja i chę-
ci 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.).

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

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.

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 
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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.

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. Operator/
programista frezarki. Osoby zain-
teresowane większą ilością infor-
macji 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 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 
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.

Praca produkcyjna przy 
krojeniu truskawki. 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 przy krojeniu tru-
skawki. Zakres obowiązków: kro-
jenie truskawki na równe części, 
sałatki owocowe (efektowne czy-
tanie etykiet), inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone przez 
Pracodawcę. Wymagania: mile 
widziane wcześniejsze doświad-
czenie z nożem, mile widziana 
komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego, umiejętność 
pracy w zespole, dyspozycyjność 
do pracy na dłuższy okres cza-
su. Oferujemy: Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu nu-

meru sofii, Pracę 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 dar-
mowe mieszkania, Możliwa pra-
ca także dla par, Stawki zgodne 
z holenderskim CAO, Ubezpiecze-
nie zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Biuro w 
Bialymstoku, Sandra Sadowska, 
Tel.: +48 51 749 32 05, E-mail: 
s.sadowska@jupiterpolska.pl, W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 13.).

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

OPERATORÓW GIĘTAREK 
STEROWANYCH KOMPUTE-
ROWO. POSZUKUJEMY OPERA-
TORÓW GIĘTAREK STEROWA-
NYCH KOMPUTEROWO. Praca w 
zbrojarni przy wyginaniu drutów 
różnej grubości do szkieletów 
zbrojeń. Wynagrodzenie – 11,64 
euro brutto + 20 procent dodat-
ku zmianowego. Wymagania: 
doświadczenie na tym lub po-
dobnym stanowisku, dobra zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego, zaangażowanie 
w obowiązki. Lokalizacja: Hooge-
veen. Oferujemy: wynagrodzenie 
11,64 euro brutto + 20 procent 
dodatku zmianowego, praca 3 
zmianowa, stała stabilna praca, 
co tygodniowe wypłaty 400 euro 
netto/40h po potrąceniu kosztów 
(nocna zmiana 400 euro net-
to/30h po potrąceniu kosztów), 

możliwa praca w soboty płatne 
150 procent (nadgodziny można 
wymieniać na płatny urlop) za-
pewniamy mieszkania służbowe 
w pełni wyposażone 85 euro/
tydzień pokoje jedno lub dwu-
osobowe,  zapewniamy samo-
chów służbowy w razie potrzeby 
bez kosztów lub zwrot kosztów 
dojazdu 0,19 euro za km jeżeli 
odległość jest nie wielka udostęp-
niamy rower, ubezpieczenie zdro-
wotne 22 euro/tydzień. Proszę o 
kontakt udzielę więcej informa-
cji. Zainteresowane osoby proszę 
o wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. Kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

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 
WYSIĘGNIKÓW. Wynagrodzenie 
– od €14 brutto (ustalane indywi-
dualnie w zależności od doświad-
czenia). Wymagania: doświad-
czenie w takich pracach jak: 
mechanik samochodowy, monter 

maszyn budowlanych, elektro-
monter itp., wiedza z dziedziny 
hydrauliki, pneumatyki, elek-
troniki, dobra znajomość języka 
angielskiego lub holenderskiego, 
gotowość do podjęcia pracy na 
długi okres, gotowość do nauki, 
prawo jazdy i własne auto będzie 
dodatkowym atutem. Lokaliza-
cja: Hoorn. Oferujemy: wynagro-
dzenie od 14 euro brutto, przy 40 
godzinach 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 produkcyj-
ny. Praca produkcyjna dla par 
i nie tylko.Venlo. Agencja Pracy 
Czasowej Jupiter ma już dwa-
dzieścia lat doświadczenia w re-
krutacji i selekcji pracowników 
(nr cert. 10790). Nasi wykwali-
fikowani, pełni motywacji, pra-
cownicy tymczasowi pochodzą 
głównie z Polski i mogą być za-
trudnieni w różnych sektorach: 
w branży spożywczej, transpor-
towej, w dystrybucji i w sektorze 
AGF poszukuje nowych pracow-
ników na stanowisko. Pracow-
nik produkcyjny (pary również 
mile widziane). Zakres obowiąz-
ków:  sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytrusów 
na taśmie produkcyjnej, waże-
nie produktów do pojemnicz-
ków, stickerowanie produktów, 
inne prace produkcyjno-maga-
zynowe zlecone przez Pracodaw-
cę. Wymagania: umiejętność 

pracy w zespole, dyspozycyjność 
do pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu 
numeru sofii, Pracę w renomo-
wanej i stabilnej firmie przez dłu-
gi 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 tytu-
le 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 przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 13.).

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: okolice Am-
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sterdamu. Oferujemy: wynagro-
dzenie od 15 euro brutto, przy 40 
godzinach pracy wynagrodzenie 
netto +/- 440 euro (po odliczeniu 
kosztów zakwaterowania, ubez-
pieczenia, podatków itd.) , Stała 
stabilna praca, 40 godzin tygo-
dniowo + nadgodziny, możliwość 
rozwoju i kontraktu bezpośred-
niego w firmie, zakwaterowanie 
w domach o dobrym standardzie, 
ubezpieczenie (24 euro tygodnio-
wo), pomoc polskiego koordyna-
tora, możliwość kursów podno-
szących kwalifikacje zawodowe. 
Zainteresowane osoby proszę 
wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

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 
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.

Spawacza 136. Schel-
luinen. Dla naszego klienta w 
Holandii poszukujemy osoby na 
stanowisko SPAWACZ 136. Lo-
kalizacja: Schelluinen. Firma jest 
przodującym na rynku Holender-
skim producentem elementów 
jachtów. Praca na tym stanowi-
sku to nie tylko spawanie, ale 
również przygotowanie materia-
łu tj. czyszczenie i odpowiednie 
szlifowanie. Osoba na tym sta-
nowisku musi dobrze znać się 
na spawaniu wielowarstwowym, 
drutem proszkowym na podkład-
ce porcelanowej, umieć spawać 
oraz posiadać odpowiednie cer-
tyfikaty. OBOWIĄZKI: przygoto-
wanie materiału (szlifowanie), 
spawanie warstwowo na pod-
kładce porcelanowej, spawanie 
stalowych ram okiennych do 4 

cm grubości, czyszczenie przed 
nałożeniem kolejnych warstw. 
WYMAGANIA: doświadczenie 
w w/w funkcji, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego lub holenderskie-
go, ważny certyfikat spawalniczy 
na metodę 136, prawo jazdy i 
własny samochód będzie dodat-
kowym atutem. OFERUJEMY: 
wynagrodzenie od 15 euro brutto 
(można negocjować stawkę), przy 
40 godzinach pracy wynagrodze-
nie netto +/- 440 euro (po odli-
czeniu kosztów zakwaterowania, 
ubezpieczenia, podatków itd.), 
Stała stabilna praca, 40 godzin 
tygodniowo, od poniedziałku do 
piątku od 7:30 do 16:15 + nad-
godziny, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 
o dobrym standardzie, zwrot 
kosztów dojazdu 0,19 euro/km 
do max. 8 euro dziennie, ubez-
pieczenie (24 euro tygodniowo), 
pomoc polskiego koordynatora, 
możliwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Jeżeli je-
steś zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na adres: 
adrian@karierawholandii.pl w ty-
tule wpisując „Spawacz TIG Alu” 
lub kontakt telefoniczny +48 600 

134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami, 
reszcie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

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-
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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@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/.

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/.

Montowanie ram okien-
nych / ścian osłonowych. 2 
- 3 OSOBOWE GRUPY OSÓB DO 
MONTOWANIA RAM OKIENNYCH 
- ŚCIAN OSŁONOWYCH. Stawka: 
475 euro -525 euro netto/tydz. 
Lokalizacja: Amsterdam. Start: 
15 lipiec 2019. Darmowe zakwa-
terowanie max. 35km od miejsca 
pracy. Stawka uzależniona od 
doświadczenia. Ubezpieczenie 
23,66 euro/tydzień. Wymagania: 
1 osoba musi znać dobrze język 
angielski lub niemiecki, 1 oso-
ba musi posiadać własne auto, 
Minimum rok doświadczenia. 
Zainteresowane osoby proszę o 
wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. Kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Operator wózka RE-
ACHTRUCK. Wysokie stawki 
+ praca stała! Agencja Pracy 
Czasowej Jupiter (nr cert. 
10790) poszukuje dla nowe-
go Holenderskiego klienta z 
branży logistycznej osób do 
pracy jako: Operator wózka 
widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Jest to praca 
w magazynie logistycznym. 
Zadaniem operatora jest re-
plenishment- wymiana palet 
oraz ładunek i załadunek 
kontenerów. Przed rozpoczę-
ciem pracy każdy operator 
przejdzie test sprawdzający, 
jeżeli taki test zostaje zdany- 
operator rozpoczyna prace w 
firmie. Jest to praca 2 zmiano-
wa. Miejsce pracy: Holandia, 
miejscowość Echt. Rozpo-
częcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: komunikatywna 
znajomość języka angielskie-
go - warunek konieczny, cer-
tyfikat oraz minimum roczne 
doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywa-
cja i chęci do pracy, a także 
dyspozycyjność do pracy od 
zaraz, bardzo dobre zdolności 
interpersonalne i nastawienie 
na współpracę. Oferujemy:  

Stawka 11.36 euro brutto+ ( 0.50 
euro za każda godzinę pracy po 
przepracowaniu 4 tygodni) plus 
10.87 procent dodatek wakacyj-
ny = 13.15 euro, minimum for-
malności w Polsce- Holenderska 
umowa o prace podpisywana w 
naszej filli głównej w Venlo, pracę 
w renomowanej i stabilnej firmie 
z możliwością rozwoju zawodowe-
go, co tygodniowe wypłaty prze-
lewane bezpośrednio na konto, 
zakwaterowanie, pomoc polskie-
go personelu po przyjeździe do 
Holandii, pomoc przy wyrobieniu 
numeru Sofii, ubezpieczenie zdro-
wotne, bezpłatny transport samo-
chodem z miejsca zamieszkania 
do pracy. Sandra 517493205.

Pelowanie cebulek kwia-
towych. Firma Tempoline z sie-
dziba w Hoofddorp poszukuje dla 
swojego Klienta osób zaintere-
sowanych podjęciem pracy przy 
sortowaniu cebulek tulipanów. 
Projekt rozpoczął się 1 lipca i po-
trwa 4-8 tygodni. Po zakończeniu 
sezonu możliwość przejścia do 
innej firmy i kontynuowania pra-
cy. Stawka to 10,15 euro brutto 
za godzinę. Zapraszamy do kon-
taktu również osoby mieszkające 
prywatnie. Okolice: Hoorn, Enkhu-
izen, Hoofddorp. Zainteresowane 
osoby prosimy o wysłanie maila 
na adres: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem TULIPANY.

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 wy-
branymi 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 (zwa-
nym CAO). Charakter pracy: pra-
ca od lipca 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie CV z 
dopiskiem PRODUKCJA na adres: 
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-
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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/.

Hydraulicy. DWA WAKATY 
WOLNE DO PRACY NA STANO-
WISKU HYDRAULIK. 2 WOLNE 
WAKATY DO PRACY NA STANO-
WISKU HYDRAULIK. Lokalizacja: 
Uithoorn. Opis schemat pracy: 
Kładzenie instalacji hydraulicznej 
od podstaw w nowym budownic-
twie na podstawie rysunku tech-
nicznego. Stawka 15 euro brutto, 
zwrot kosztów dojazdu. Możliwość 
zatrudnienia na ZZP stawka 28 
euro brutto. Wymagania: Zna-
jomość języka angielskiego lub 
holenderskiego,  Doświadczenie 
minimalnie 3 lata. Przewidywany 
czas projektu kilka miesięcy mi-
nimalnie 3. Rozpoczęcie projektu 
8.07.2019. Preferowani kandy-
daci przebywający na terenie Ho-
landii, w przypadku osób z Polski 
zapewniamy mieszkanie. Proszę 

o kontakt udzielę więcej informa-
cji. Zainteresowane osoby proszę 
o wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. Kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

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 STALOWYCH. 
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 do-
świadczenie zawodowe i wiesz 
jakie zajęcie chciałbyś wykony-
wać prześlij nam swoje CV. My 
wyszukamy Dla Ciebie odpowied-
nia prace jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Agencje z którymi 
współpracujemy cenią sobie spe-
cjalistów i rzetelnych pracowni-

ków dlatego proces rekrutacji bę-
dzie polegał na weryfikacji twoich 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego jak i gotowości na 
podjęcie prace w długim okre-
sie czasu. Monter rur petroche-
micznych. 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.

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 produk-
cji kartonów. Praca produk-
cyjna dla par i nie tylko. Venlo. 
Agencja Pracy Czasowej Jupiter 
ma już dwadzieścia lat doświad-
czenia w rekrutacji i selekcji 
pracowników (nr cert. 10790). 
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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 ję-
zyka). Wynagrodzenie – 13 euro 
brutto. Wymagania: doświadcze-
nie w malowaniu natryskowym 
dużych materiałów i konstrukcji, 
umiejętność doboru farb wielo-
składnikowych, ustawienia pomp 
i sprawdzania grubości warstw, 
zaangażowanie w obowiązki, 
prawo jazdy i własny samochód 
będzie dodatkowym atutem. 
Lokalizacja: Velsen Noord. Ofe-
rujemy: wynagrodzenie 13 euro 
brutto, przy 40 godzinach pracy 
wynagrodzenie netto +/- 360 

euro (po odliczeniu kosztów za-
kwaterowania, 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 pol-
skiego koordynatora, możliwość 
kursów podnoszących kwalifika-
cje zawodowe. Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

KELNERZY/KELNERKI. 
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.

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.

MONTER PŁYT K/G. DAR-
MOWE ZAKWATEROWANIE- 
SZYBKI START. MONTER PŁYT 
K/G - WŁASNE AUTO - SZYBKI 
START. Lokalizacja: Cała Holan-
dia. Wymagania: Doświadczenie 
w pracy jako pracownik gipsowy; 
Potrafi pracować z planów / ry-
sunków; Elastyczna mentalność, 
zdolna do samodzielnej pracy, 

ale także jako część zespołu; 
Komunikatywny język niemiec-
ki lub angielski; VCA lub checi 
uzyskania VCA; Co oferujemy: 
Wymagająca praca przez co naj-
mniej 40 godzin tygodniowo; • 
Długotrwałe projekty; Wynagro-
dzenie w wysokości 480,00 EUR 
netto na tydzień (odliczone już 
koszty ubezpieczenia); bezpłatne 
zakwaterowanie, standardy zgod-
nie z prawem holenderskim; Do-
skonałe wynagrodzenie i dobre 
warunki pracy, Nowe wyzwania, 
Zróżnicowana praca z naszymi 
niezawodnymi klientami, Punktu-
alna płatność tygodniowa, Konty-
nuacja pracy z perspektywami na 
przyszłość, Możliwość uzyskania 
podstawowego dyplomu bezpie-
czeństwa VCA. Jeżeli jesteś zain-
teresowany oferta pracy prosimy 
o przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpi-
sując „Monter płyt kartonowo-gip-
sowych” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877.

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 

Reklama
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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@
karierawholandii.pl, +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 

kontakt z wybranymi kandyda-
tami.

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 bu-
dowlanych, motywacja i chęci do 
pracy, prawo jazdy i własne auto 
będzie dodatkowym atutem. Lo-
kalizacja: 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.

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 kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Spawacz TIG RVS (stal 
nierdzewna). Spawasz metodą 
TIG RVS (stal nierdzewna)? PO-
SZUKUJEMY SPAWACZA TIG RVS 
(STAL NIERDZEWNA). Wynagro-
dzenie – od 15 euro brutto (usta-
lane indywidualnie w zależności 
od doświadczenia). Wymagania: 
doświadczenie w spawaniu stali 
nierdzewnej w metodzie 141, do-
bra znajomość języka angielskie-
go lub holenderskiego, zaangażo-
wanie w obowiązki, prawo jazdy 
i własny samochód. Lokalizacja: 
Okolice Amsterdam. Oferujemy: 
wynagrodzenie od 15 euro brutto 

w zależności od doświadczenia 
i umiejętności, przy 40 godzi-
nach pracy wynagrodzenie netto 
+/- 450 euro-500 euro (po odli-
czeniu kosztów zakwaterowania, 
ubezpieczenia, podatków itd.), 
Stała stabilna praca, 40 godzin 
tygodniowo + możliwość extra 
płatnych nadgodzin, cotygodnio-
we wypłaty, możliwość rozwoju i 
kontraktu bezpośredniego w fir-
mie, zakwaterowanie w domach 
wolnostojących 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 euro dziennie, ubezpieczenie 
(24 euro tygodniowo), pomoc pol-
skiego koordynatora (sofi numer, 
bank, lekarz itp.), możliwość kur-
sów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, częściowy lub całkowi-
ty zwrot kosztów transportu z Pol-
ski na podstawie przedstawionych 
paragonów, 25 dni płatnego urlo-
pu w ciągu roku. Zainteresowane 
osoby proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pracy. 
kontakt adrian@karierawholandii.
pl lub +48 600 134 877. Zastrze-
gamy sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

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, Podstawowa 
obsługa maszyn piorących, Inne 
prace pomocnicze na terenie 
pralni. Wymagania: Lubisz praco-
wać w zespole, Jesteś elastyczny 
i dokładny, Przyczyniasz się do 
miłej atmosfery, Doświadcze-
nie 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. Operator/
programista CNC. 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 
wybranymi kandydatami. reszcie 
osób dziękujemy za zaintereso-
wanie naszą ofertą.
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Witam,
Po dłuższym czasie pracy 

na pakowaniu pomidorów (4 
miesiące) zaczęły się u mnie 
problemy z kręgosłupem. Po 2 
tygodniach męczenia się w pracy 
z dniem 5.07 zgłosiłam do biura 
pracy, że nie jestem w stanie iść 
do pracy z powodu silnego bólu 
kręgosłupa odcinka krzyżowego. 

Wcześniej słyszałam, że jest 
organizowane spotkanie z leka-
rzem w siedzibie biura pracy, 
więc zadzwoniłam do kobiety, 
która przyjmowała zgłoszenia 
i po dłuższej rozmowie się do-
wiedziałam, że jestem za daleko 
biura (bo aż 50 km) i nie miałby 
kto po mnie przyjechać. Kobieta 
z biura pracy, do której dzwoni-
łam, oddzwoniła i stwierdziła, 
że powinny mi pomóc środki 

przeciwbólowe. Nadmieniłam, 
że pomagał mi mocny lek, który 
dostałam od polskiego lekarza, 
gdyż wyjeżdżając do Holandii 
miałam problemy z barkiem. 
Kobieta mi go załatwiła na drugi 
dzień. W czwartek leki już mia-
łam dowiezione, a po południu 
zadzwoniłam, że potrzebuję wi-
zyty lekarskiej, gdyż nie jestem 
w stanie nic robić ani leżeć, ani 
siedzieć, ani tym bardziej stać. 

Kobieta zadzwoniła do mnie po 
godzinie tłumacząc, że po połu-
dniu już lekarza w firmie nie za-
łatwi, może w piątek, a poza tym 
lekarz i tak już nic mocniejszego 
nie przepisze. Ja odparłam na to, 
że nie chcę mocniejszych leków, 
tylko wizyty u lekarza. Kobieta 
zaczęła mnie straszyć, że w ta-
kim razie lekarz mi powie, że to 
przeciążenie kręgosłupa i będę 
musiała odpoczywać i możliwe, 
że w takim razie będę musiała 
wracać do Polski. W piątek zno-
wu zadzwoniła i poinformowała 
mnie, że od czwartku 6.07 mam 
chorobowe. Pytała, jak się czuję. 
Powiedziałam, że nic nie poma-
ga, że robiłam już wszystko – ta-
bletki, maści,  plastry i kąpiele, 
które nie dawały ulgi i znowu 
usłyszałam, że leków mocniej-
szych nie dostanę i że często 
osoby w mojej sytuacji wracają 
do Polski, a ja odpowiedziałam, 
że nie chcę wracać do Polski. 
W sobotę koleżanka zawiozła 
mnie na pogotowie, a tam do-
stałam paracetamol i ibuprofen. 
W poniedziałek dzwoni do mnie 
znowu ta sama kobieta z biura 
i mówi, że mi umówiła fizjotera-
peutę w mojej miejscowości na 
wtorek 11.07 i spytała czy znam 
angielski. Ja odparłam, że znam, 

a ona na to, że w takim razie 
sobie poradzę i nie musi przyjeż-
dżać. W poniedziałek dzwoniła 
odnośnie mojego stanu zdrowia 
- pytała czy przechodzi, czy coś 
lepiej, a ja na to, że nic lepiej mi 
nie jest. W końcu wizytę załatwi-
ła po tygodniu proszenia na śro-
dę 12.07. Poszłam na tą wizytę, 
a na niej wywiad był odnośnie 
pracy, co robię, co boli, itp. Tro-
chę pomasowała odcinek krzy-
żowy. Wieczorem myślałam, że 
umrę z bólu i tak przez dwa dni. 
Do lekarza dnia 11.07 zawiozła 
mnie koleżanka 50 kilometrów 
od miejsca, w którym mieszkam. 
W gabinecie była ze mną ta ko-
bieta z biura. Lekarka dotykała 
tylko miejsca, na które się skar-
żyłam, kazała mi się pochylić 
(niewiele się pochyliłam) i bez 
żadnego zdjęcia RTG stwierdziła 
zwykle przeciążenie. W piątek 
dzwoniła kobieta z biura zapytać 
jak się czuję, więc mówię, że jak 
jestem cały czas na prochach, to 
jest znośnie, a jak prochy prze-
stają działać, to jest nieciekawie. 
Powiedziała, że czeka mnie wizy-
ta u lekarza medycyny pracy, u 
którego jestem umówiona na po-

niedziałek 17.07 i on stwierdzi 
czy przedłużyć mi chorobowe, 
które miałam do piątku czy nie. 
Dzisiaj tj. poniedziałek 17.07 do-
wiedziałam się od księgowej, że 
jednak nie zgłosili mojego cho-
robowego.  Co ja mam zrobić w 
takiej sytuacji? Czy zdjęcie RTG 
faktycznie pokaże, co to jest? 
Jak to załatwić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Aby zrobić zdjęcie trzeba umó-
wić się do lekarza rodzinnego lub 
zakładowego, by ten dał skierowa-
nie na takie zdjęcie. Bez skierowa-
nia będzie musiała Pani zapłacić 
100 procent za zrobienie takiego 
zdjęcia, a ze skierowaniem praw-
dopodobnie jedynie 25 procent. 
Czy na zdjęciu coś będzie widać, 
to tego  nie wiemy, ale na pew-
no w Pani stanie warto je zrobić. 
Jeśli chodzi o zgłoszenie samego 
chorobowego, to trzeba sprawę 
wyjaśniać z pracodawcą. Życzymy 
szybkiego powrotu do zdrowia.
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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

•••

PRACA

Pracownik produkcji. 
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. Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwanym 
CAO). Charakter pracy: praca 
od lipca 2019. Osoby zaintere-
sowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: 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/.

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.

Orderpicker. Roosendaal. 
Dla naszego klienta w Roosen-
daal poszukujemy osób do pra-
cy w magazynie sklepu interne-
towego. Obowiązki: zbieranie 
zamówień za pomocą skanera, 
pakowanie i kontrola zamówień 
internetowych, przygotowywanie 
zamówień do wysyłki. Wymaga-
nia: komunikatywna znajomość 
języka niderlandzkiego, umie-
jętność samodzielnej pracy, do-
kładność w wykonywanej pracy. 
Oferujemy: stabilne zatrudnie-
nie, atrakcyjne wynagrodzenie 
-10.25 euro/h, prace w milej at-
mosferze. Osoby zaineresowane 
prosimy o kontakt z naszym biu-
rem info@fo-cus.nl z dopiskiem 
Orderpicker Roosendaal.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługuje-
my 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 Holan-
dii, transport zorganizowanych 
grup z dowolnych miejsc oraz w 
dowolnych terminach, transport 
z miejsca zamieszkania bezpo-
średnio pod wskazany adres, 
atrakcyjne ceny, zniżki dla dzie-
ci do 15 lat, spokojną i komfor-
tową podróż. Nasza firma dys-
ponuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie tech-
nicznym. Chcesz dotrzeć szybko 
i bezpiecznie? Nie szukaj wię-
cej. Kontakt: www.inter-tour.eu, 
Tel: +48 602 782 271, Tel: +48 
77 484 40 11.

Transport – oferuję: BUSY 
POLSKA - HOLANDIA BEZ 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 - LI-
CENCJONOWANE PRZEWOZY 
BUSEM POLSKA – HOLANDIA. 
Tel. +48 601380539, www.
przewozyconnect.pl. Oferujemy 
przewozy komfortowymi bu-
sami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunko-
wo krótki czas przejazdu, OD-
BIÓR i DOWÓZ pasażerów pod 
wskazany adres od DRZWI do 
DRZWI. Trasy przejazdu plano-
wane tak, aby maksymalnie 
skrócić czas podróży. Dla sta-
łych klientów i grup zorganizo-
wanych korzystne rabaty! www.
przewozyconnect.pl, tel. +48 
601 380 539.

Transport – oferuję: Kom-
fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Jeżeli 
cenisz sobie komfort i wygodę 
wybierz LancCar. Posiadamy 
samochody Renault Master z 
zabudową VIP: komfortowe sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-

zacja, dvd, wi-fi na terenie Polski. 
Świadczymy usługi w zakresie 
przewozu osób z południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do Holandii i Belgii, przewozimy 
ludzi z adresu pod adres, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samocho-
du z kierowcą lub bez. Jeśli masz 
jakieś pytania zadzwoń lub na-
pisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres 
w rozsądnej cenie. Przewóz 
maksymalnie dla 4 osób kom-
fortowym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsłu-
gę 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 
małych przeprowadzkach, oraz 
wszelkie inne według potrze-
by klienta. Ceny do negocja-

cji, dla stałych klientów duże 
rabaty. Lokalizacja Cuijk koło 
Nijmegen. Postaw na sprawdzo-
nych, zaoszczędzisz pieniądze 
i nerwy. Pozdrawiam. Telefon: 
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.

OGŁOSZENIA DROBNE

DOKOŃCZENIE NA STR. 13
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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!

SZANTAŻ
CHOCHOŁ DO NAS MÓWI:
„Dziś piszą DZIEJE
bandyci i złodzieje
i rozkwitają „JAJOGŁOWI”
OBOK PŁOTU ZAŚ...
BIEDNI PLAJTUJĄ
BOGACI KRÓLUJĄ
...PIENIĄDZEM I WALUTĄ
SZATAŻUJĄ
SZANTAŻ...
POLSKI NIE UZDROWI!!!

WICI
PRZEWIDUJĘ...
że „wici...”
zarzewiem zapłoną
wówczas KOSMICI
KOSYNIERZY, LEGIONY
staną (na nowo)
pod MUREM
dla ocalenia
dla obrony!

Mechanik wymieniał cy-
linder w motocyklu, kiedy 
spostrzegł w warsztacie zna-
nego kardiochirurga, który 
czekał na kierownika. Mecha-
nik krzyknął:

- Hej, panie doktorze, chce 
pan na to spojrzeć?

Kardiolog, nieco zaskoczony, 
podszedł do mechanika. Ten wy-
prostował się, wytarł ręce w szma-
tę i rzekł:

- Panie doktorze, niech pan spoj-
rzy na ten silnik. Otwieram jego ser-
ce, wyjmuję zastawki, naprawiam 
każda usterkę, potem wkładam je z 
powrotem, a kiedy skończę, wszyst-
ko działa jak nowe. Dlaczego więc ja 
zarabiam 20 tys. rocznie, a pan 200 
tys., skoro w zasadzie wykonujemy 
tę samą robotę?

Kardiolog nie odpowiedział 
od razu, uśmiechnął się, nachylił 
i odrzekł:

- Niech pan spróbuje zrobić to, 
kiedy silnik pracuje.

Do taksówki wsiadły dwie 
paniusie typu „damulka z 
pretensjami”.

Po drodze plotkują sobie o 
tym i o owym.

- To doprawdy okropne, jacy lu-
dzie bywają niekulturalni! Wyobraź 
sobie moja droga, byłam ostatnio 
na przyjęciu, gdzie do ryby podano 
mi nóż do befsztyków!

- O tak, szokujący brak ogłady. 
Mnie z kolei zaproponowano sher-
ry w kieliszku do szampana!

W tym momencie wtrąca się 
taksówkarz:

- Szanowne Panie nie wezmą 
mi, mam nadzieję za złe, że ja tak 
tyłem do pań siedzę?

Żona zgłasza zaginięcie 
męża:

- Już trzeci dzień nie ma go w 
domu!

- Mąż posiada jakieś znaki 
szczególne?

- Jeszcze nie, ale jak wróci...

Żona do męża:
- Andrzej, jakie Ty masz wła-

ściwie, te okulary?
- Minusy.
- A jak mnie widzisz bez nich?
- Z bliska normalnie.
- A z daleka?
- Wyglądasz atrakcyjnie.

Żona informatyka wysyła 
go po zakupy.

- Kup parówki, a jak będą jaj-
ka, to kup dziesięć.

Chłopina po wejściu do skle-
pu pyta:

- Czy są jajka?
- Tak - odpowiada sprzedaw-

ca.
- To poproszę dziesięć paró-

wek.

Matura z historii:
- Omów państwo Ostrogotów.
- Nie wiem...
- Dobrze, to omów państwo 

Wizygotów.
- Też nie wiem.
- Pytanie ratunkowe?
- Jeśli można...
- Porównaj państwo Ostrogo-

tów z państwem Wizygotów.

Egzamin na prawo jazdy. 
Egzaminator zadaje kursan-
towi pytanie: 

- Ma pan skrzyżowanie rów-
norzędne. Tu jest pan w samocho-
dzie osobowym, tutaj tramwaj, a 
tu karetka na sygnale. Kto przeje-
dzie pierwszy? 

- Motocyklista - odpowiada 
pytany. 

- Panie, co pan wygadujesz - 
warczy zły egzaminator - Toż prze-
cież mówię, jest pan, tramwaj i ka-
retka. Skąd wziął się motocyklista? 

- A kto ich wie, skąd oni się 
biorą.

Hotel, recepcjonista za-
gaja do nowo przybyłej pary:

- Urlop?
- Tak...
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają...
- A to tym razem państwo nie 

zabrali?
- Nie zabrali...
- Tylko we dwoje? Romantycz-

ny wypad!
- Tak...
- A kto został z dziećmi?
- Żona.

Autobus z wycieczką zbli-
ża się do granicy.

– Piwo! Siku! – po raz któryś 
z rzędu rozweseleni pasażerowie 
zmuszają kierowcę do zatrzyma-
nia.

Po dłuższej chwili, gdy już z 
powrotem zajęli miejsca w auto-
karze, kierowca pyta głośno:

– Czy kogoś wam nie braku-
je?

Cisza. Po przekroczeniu grani-
cy do kierowcy podchodzi mężczy-
zna i lekko bełkocząc mówi:

– Nie ma mojej żony...
– No przecież – wścieka się 

kierowca – przed odjazdem pyta-
łem, czy kogoś wam nie brakuje!

Na to facet:
– Ale mnie jej nie brakuje, tyl-

ko mówię, że jej nie ma...

List z wakacji:
Jest pięknie. Świetnie wypo-

czywam. Bądźcie spokojni i nie 
martwcie się o mnie.

P.S. Co to jest epidemia?

Inżynier, fizyk i matema-
tyk dostali taką samą ilość 
siatki ogrodzeniowej oraz po-
lecenie otoczenia nią jak naj-
większego obszaru. Inżynier 
ogrodził obszar w kształcie 
kwadratu. Fizyk jako osoba 
troszkę bardziej inteligentna 
otoczył obszar w kształcie 
idealnego koła i stwierdził, iż 
lepiej się nie da. Matematyk 
natomiast postawił ogrodze-
nie byle jak, po czym wszedł 
do środka i powiedział:

– Jestem na zewnątrz.

- Jeśli jesteś taka sławna, 
to czemu zawsze na koncer-
cie sala jest w połowie pu-
sta? 

- Jaka pusta?! Sprzedaje 
się dwa razy więcej biletów niż 
miejsc! 

- No, ale twoje płyty się nie 
sprzedają... 

- Jak nie? Mam dwie złote pły-
ty i trzy platynowe... co z ciebie za 
fan, że tego nie wiesz?! 

- Ja nie fan, ja ze skarbówki.

Urzędniczka Urzędu Skarbo-
wego do młodego przedsiębiorcy:

- Jak pan śmiał w rubryce „Po-
zostający na moim utrzymaniu” 
wpisać „IV RP”?!

- Halo. Czy to Stacja 
Krwiodawstwa?

- Nie . Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. Dużo się pani 

nie pomyliła.

Babcia wypełnia papierki 
w urzędzie skarbowym.

Wypełnia, wypełnia...
Wreszcie wypełniła i oddaje 

urzędnikowi, a urzędnik:
- Ale jeszcze musi się pani 

podpisać.
- A jak się mam podpisać?
- No, normalnie. Tak, jak się 

pani podpisuje w liście.
Wiec babcia napisała:
„Całuję Was mocno! Babcia 

Alina”.

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na mate-

matyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mia-

nownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja 

byłem w szkole, też szukaliśmy 
wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł...

- Jasiu zaprowadź panów 
archeologów tam, skąd przy-
niosłeś te stare monety!

- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest za-

mknięte.

- Halo, czy to firma „Świę-
ta na telefon”?

- Tak.
- Co można u was zamówić?
- Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, re-

nifery, prezenty...
- To poproszę trzy Śnieżynki i 

dwa litry wódki.
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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

FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN
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