
Temat zasiłku dla bezro-
botnych od wielu lat budzi 
wysokie zainteresowanie 
osób pracujących w Ho-
landii. Ostatnio poruszali-
śmy tematy dotyczące fali 
wstrzymywanych zasiłków, 
kontroli ze strony UWV, a 
także obaw Polaków przed 
składaniem wniosków o za-
siłek. Wszystkie te wydarze-
nia były spowodowane pew-
nymi nieprawidłowościami 
w kwestii pobieranych zasił-
ków, a w szczególności do-
tyczyły niewywiązywania się 
z nałożonych obowiązków 
przez zasiłkobiorców.

W tym artykule pragniemy 
przypomnieć, jakie prawa i obo-
wiązki nabywa bezrobotny z chwi-
lą złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że zasi-
łek jest formą pomocy ze strony 
państwa i nie należy się go bać, 
lecz z niego korzystać. Jeżeli na-
sze intencje są czyste, spełniamy 
wszystkie wymagania i wywiązu-
jemy się z nałożonych obowiąz-
ków, to możemy liczyć na finanso-
we wsparcie bez obaw o dotkliwe 
sankcje.

Obowiązki bezrobotnego

Od momentu złożenia wnio-
sku o zasiłek w UWV, bezrobotny 
nabywa szereg obowiązków. To 
właśnie ten urząd określa czy 
dana osoba ma prawo do zasiłku, 
jak wysokie będą świadczenia i 
jak długo będą wypłacane. Ozna-
cza to, że należy przestrzegać 
kilku zasad wymaganych przez 
urząd UWV.

Przede wszystkim każdy bez-
robotny pobierający zasiłek ma 
obowiązek przebywania na tere-
nie Holandii (z wyjątkiem zgłoszo-
nych urlopów).
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Bardzo ważne jest też ter-
minowe odpowiadanie na 
przesyłaną korespondencję. 
Informacje z UWV mogą być 
przekazywane listownie lub za 
pośrednictwem konta inter-
netowego. Brak terminowej 
odpowiedzi może mieć konse-

kwencje dla prawa do zasiłku, 
dlatego należy uważnie czytać 
wszystkie listy i wiadomości.

Kolejną rzeczą jest to, iż 
w kontakcie z urzędem należy 
przedstawiać istotne informacje 
o swojej sytuacji życiowej. Infor-
macje te muszą spełniać trzy 
warunki - muszą być kompletne, 
poprawne i dostarczone na czas. 

Wszelkie zmiany o swojej sytuacji 
należy zgłosić w ciągu 1 tygodnia 
od momentu ich powstania. Istot-
ne zmiany to na przykład: 

- otrzymanie dodatkowych 
dochodów (oprócz zasiłku dla bez-
robotnych),

- wyjazd na urlop,
- choroba,
- podjęcie pracy, działalności 

gospodarczej lub innej działalno-
ści zarobkowej,

- zmiana numeru telefonu lub 
numer konta,

- zmiana miejsca zamieszka-
nia,

- ciąża,
- podjęte kursy, szkolenia, wo-

lontariaty,
- inne informacje mające 

wpływ na sytuację życiową.
UWV może poprosić też o 

przesłanie kopii oficjalnych do-
kumentów, takich jak: odcinki 
wypłat, zeznania podatkowe czy 
wyciągi bankowe. W takim przy-
padku zasiłkobiorca jest zobo-
wiązany do przekazania ich nie-
zwłocznie do właściwego urzędu.

Szczególnym przykładem wy-
miany informacji z urzędem UWV 
jest comiesięczne informowanie 
o wysokości osiągniętych docho-
dów na tzw. INKOMSTEN OPGAVE. 
Jest to formularz wysyłany przez 
UWV pocztą (lub online), w któ-
rym podaje się wszelkie dochody 
osiągnięte w danym miesiącu (z 
wyłączeniem zasiłku dla bezrobot-
nych).

Ważne jest również aktywne 
poszukiwanie nowej pracy. Należy 
robić to najpóźniej od momentu 
złożenia wniosku o zasiłek, nawet 
jeśli w dalszym ciągu wykonuje 
się pracę. Częstotliwość wysyłania 
nowych aplikacji zazwyczaj uzgad-

Praca i życie w Holandii i Belgii

Pracownicy fizyczni. Za-
trudnimy pracowników fizycz-
nych Roosendaal. Nasz partner 
– firma logistyczna z Roosendaal 
– poszukuje osób do pracy fizycz-
nej (przy rozładunku / załadunku 
kontenerów. Oferujemy: pracę od 
poniedziałku do piątku, atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Mieszkasz w 
Roosendaal lub okolicy ? Jesteś 
zainteresowany tą ofertą skon-
taktuj się z naszym biurem, info@
fo-cus.nl z dopiskiem Roosenda-
al.

Hydraulik. POSZUKUJEMY 
HYDRAULIKÓW - DEN HAAG. 
Poszukujemy 3 osoby na stano-
wisko hydraulika. Start pracy: 
26.08.2019. Lokalizacja: Den 
Haag. Wymagania: doświadcza-
nie min. 3 lata, komunikatywny 
język angielski/holenderski. Ofe-
rujemy: stawka 15 euro brutto 
(możliwość negocjacji) ZZP 28 
euro brutto. Praca polega na re-
moncie sieci hydraulicznej przy 
remoncie szpitala. Zaintereso-
wane osoby prosze o kontakt w 
celu uzyskania szczegółów oferty. 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877. Zastrzegam sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

Spawacz 141/111. Dla na-
szego nowego klienta w AUSTRII 
szukamy spawacza 141/111. 
Dla naszego nowego klienta w 
AUSTRII szukamy spawacza. Spa-
wacz WIG/E (141/111). Miejsce 
pracy: Vorarlberg/Austria. Praca 
w firmie, w której produkującej 
się i spawa rury i płyty. Wyma-
gania dotyczące pozycji: Do-
świadczenie i ważne certyfikaty 
WIG/E (141/111), FM3, FM5, 
x-ray, Umiejętność czytania ry-
sunków; Elastyczna mentalność, 
zdolna do samodzielnej pracy, 
ale także jako część zespołu; Ko-
munikatywny język niemiecki lub 
angielski; Mile widziane prawo 
jazdy i samochód. Co oferujemy: 
Praca przez co najmniej 40 go-
dzin tygodniowo; Długotrwała i 
stabilna praca, Wynagrodzenie w 
wysokości około 2500 euro net-
to/miesiąc (wypłaty wypłacane 
14 razy w roku, włączone diety), 
Koszt mieszkania 300-400 euro 
/miesiąc, ubezpieczenie opłaco-
ne. Szybki start pracy po weryfi-
kacji kandydata przez agencję. 
Jeżeli jesteś zainteresowany ofer-
ta pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawholan-
dii.pl w tytule wpisując „Spawacz 
Austria” lub kontakt telefoniczny 

+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami, reszcie zainteresowa-
nym osobą dziękujemy za zainte-
resowanie nasza ofertą.

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). Lokalizacja: 
Oosterhout. Stawka: od 15 euro 
brutto/godzina (uzależnione od 
doświadczenia). Oferujemy: sta-
bilna praca, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz. Wymaga-
nia: doświadczenie w metodzie 
141, prawo jazdy, komunika-
tywny język angielski. Kontakt: 
adrian@karierawholandi i .pl 
+48600134877.

Malarz. Praca dla Mala-
rzy - Mieszkanie, ubezpieczenie 
opłacone. Poszukujemy Malarzy 
z doświadczeniem i dobrą zna-
jomością języka angielskiego. 
Lokalizacja: Okolice Den Haag. 
Stawka: od 500 euro netto/ty-
dzień. Oferujemy: projekt na oko-
ło 1,5 miesiąca i potem następ-
ny. Darmowe zakwaterowanie, 
ubezpieczenie, wypłaty ci tydzień. 
Wymagania: doświadczenie, 
dobry język angielski. Kontakt 
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. Oferu-
jemy: 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).

Naklejanie kodów kre-
skowych. Lekka Praca przy 
naklejaniu kodów kreskowych 
na produkty w fabryce słodyczy. 
Oudenbosch. Praca w produk-
cji Oudenbosch k. Roosendaal. 
Poszukujemy osób do pracy w 
firmie produkcyjnej w miejsco-
wości Oudenbosch (okolice Ro-
osendaal). Praca polega na na-
klejaniu kodów kreskowych na 
słodyczach. Oferujemy: Pracę od 

poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7:30 – 16:30; Pracę w 
miłej atmosferze. Wymagamy” 
Zaangażowania i solidności; Do-
kładności w wykonywanej pracy. 
Wyślij nam swoje aktualne CV na 
adres: info@fo-cus.nl z dopiskiem 
Praca Oudenbosch.

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 
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nia się ze swoim doradcą ds. pra-
cy przydzielonym przez urząd UWV 
(nie rzadziej jednak niż 4 razy w 

miesiącu). Przydzielony doradca 
może zaproponować nowe stano-
wisko pracy, a także zobligować 
zasiłkobiorcę do regularnego 
przedstawiania dowodów na dzia-

łania aplikacyjne. Wszelkie próby 
poszukiwania pracy trzeba zapi-
sać używając specjalnego formu-
larza - solicitatieformulier. Posia-
dacze kodu DigID mogą to zrobić 

za pośrednictwem WERKmap na 
stronie www.werk.nl. Należy pa-
miętać o przechowywaniu wszel-
kich kopii listów motywacyjnych i 
zaproszeń na rozmowy kwalifika-

cyjne przez co najmniej 2 lata. W 
trakcie pobierania zasiłku dla bez-
robotnych ważne jest, aby znaleźć 
pracę tak szybko, jak to możliwe, 
dlatego należy akceptować pro-
pozycje odpowiednie dla danego 
kandydata.

Bezrobotny ubiegający się o 
zasiłek może zostać poproszo-
ny o przybycie na spotkanie z 
doradcą pracy. Zaproszenie na 
taką rozmowę otrzymuje się za 
pośrednictwem konta interne-
towego lub listownie. Znajdą się 
tam informacje o miejscu i czasie 
spotkania, a także dane przydzie-
lonego urzędnika. Wnioskodaw-
ca jest zobowiązany do przyby-
cia na tę wizytę oraz udzielenia 
odpowiedzi na wszystkie pytania 
zadane podczas spotkania. Zmia-
na terminu spotkania jest możli-
wa tylko z ważnego powodu. W 
takim przypadku należy złożyć 
wniosek o wyznaczenie nowego 
terminu.

Każdy bezrobotny pobiera-
jący zasiłek jest zobowiązany do 
współpracy z UWV. Dotyczy to 
również sytuacji, w których urząd 
chce przeprowadzić kontrolę. W 
takim wypadku należy stosować 
się do wszelkich wskazówek ze 
strony UWV oraz przedstawiać 
wszelkie wymagane dokumenty i 
dowody.

Jeżeli zasiłkobiorca dopuści 
się braku lub nienależytego wy-
konywania swoich obowiązków, 
musi liczyć się z konsekwencjami. 
Mogą one przybierać różne formy 
oraz stopień dotkliwości. UWV 
może mieć prawo do: wstrzyma-
nia zasiłku, zmniejszenia kwoty 
świadczenia, przyznania grzywny, 
wezwania do zwrotu wypłaconej 
części lub całości świadczenia, a 
nawet zgłoszenia do prokuratury 
możliwości popełnienia przestęp-
stwa.

Prawa bezrobotnego

Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o zasiłek dla bezrobot-
nych, najbardziej oczywistym jest 
prawo do wypłaty świadczenia 
zgodnie z ustaloną normą, tj. 75 
procent przez pierwsze 2 miesią-
ce, a od trzeciego miesiąca 70 
procent średniego wynagrodzenia 
z ostatniego roku.

Każdy zasiłkobiorca ma rów-
nież prawo do tzw. Transferu za-
siłku. Oznacza to, że w przypad-
ku braku możliwości znalezienia 
pracy na terenie Holandii, bezro-
botny może przenieść zasiłek np. 
do Polski. Przeniesienie zasiłku 
jest możliwe na maksymalnie 3 
miesiące i musi być poprzedzone 
odpowiednim wnioskiem. aaa

Praca i życie w Holandii i Belgii
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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.

MONTER PŁYT K/G. Lokali-
zacja: kilka miejsc pracy głównie 
północna Holandia. Stawka: 480 
euro netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: Darmowe zakwaterowanie, 
yugodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godzin na tydzień. Wymaga-

nia: język angielski lub niemiec-
ki, doświadczenie, sumienność, 
VCA lub chęć uzyskania. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły ofer-
ty pracy wyślij e-mail na adres 
adrian@karierawholandi i .p l 
+48600134877.

MONTER PŁYT K/G. WŁA-
SNE AUTO - SZYBKI START. PRA-
CA NA STANOWISKU: Monter 
Ścian, stelaży, sufitów z płyt K/G. 
Stawka: 475-525 euro netto/tydz 
(uzależniona od doświadczenia). 
Lokalizacja: Zmienne miejsce 
pracy (cała Holandia). Start: w 
każdy tydzień. Darmowe zakwa-
terowanie, max. 35km od miej-
sca pracy. Ubezpieczenie 23,66 
euro/tydzień. Wymagania: zna-
jomość języka angielskiego lub 
niemieckiego, 1 rok doświadcze-
nie, własny samochód. Zaintere-
sowane osoby proszę o wysyłanie 
CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. Kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

STOLARZ. Lokalizacja: kilka 
miejsc pracy głównie północna 
Holandia. Stawka: 520 euro net-
to/tydzień (już odliczone koszty 
ubezpieczenia). Oferujemy: dar-
mowe zakwaterowanie, tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 

godz./tydzień. Wymagania: Język 
angielski lub niemiecki, doświad-
czenie, sumienność, VCA lub chęć 
uzyskania, Chcesz otrzymać peł-
na ofertę pracy? Wyślij e-maila 
wraz z CV wpisując interesujące 
Cię stanowisko. Wyślij CV z za-
pytaniem o dopasowanie stano-
wiska i miejsca pracy dla Ciebie. 
Kontakt: +48 600 134 adrian@
karierawholandii.pl.

Monter ram okiennych. 
Składanie montaż ram i okien 
darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN.  Poszukujemy osób na 
stanowisko: Monter ram okien-
nych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: 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.

Malarz. RÓŻNE BRANŻE. Lo-
kalizacja: Cała Holandia. Stawka: 
od 440-620 euro netto/godzina 
(uzależnione od doświadczenia 
i umiejętności negocjacyjnych). 
Oferujemy: stabilna praca, tygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień. Darmowe zakwa-
terowanie, ubezpieczenie, zwrot 
kosztów dojazdu. Wymagania: 
doświadczenie, komunikatyw-
ny język angielski, własne auto, 
adr ian@karierawholandi i .p l 
+48600134877.

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.

MURARZ. Lokalizacja: kil-
ka 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, 
doświadczenie, sumienność. 
Chcesz otrzymać pełna ofertę 
pracy? Wyślij e-maila wraz z CV 
wpisując interesujące Cię stano-
wisko. Wyślij CV z zapytaniem o 
dopasowanie stanowiska i miej-
sca pracy dla Ciebie. Kontakt: 
+48 600 134 adrian@karie-
rawholandii.pl.

FOT. FREEIMAGES.COM / STARLIGHT
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aaa
W czasie pobierania zasiłku 

przysługuje prawo do urlopu. W 
trakcie jego trwania bezrobotny 
jest zwolniony z obowiązku ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz 
przebywania na terenie Holandii. O 
planowanych wakacjach należy po-

informować urząd najpóźniej jeden 
tydzień przed ich rozpoczęciem.

Podczas wizyty w urzędzie 
zasiłkobiorca ma prawo do przy-
prowadzenia osoby trzeciej w 
charakterze osobistego doradcy 
lub tłumacza. Taką osobą może 
być członek rodziny, przyjaciel 

lub doświadczony pracownik biu-
ra podatkowego, które świadczy 
usługi prowadzenia zasiłku dla 
bezrobotnych.

Do pozostałych praw przysłu-
gujących osobom pobierającym 
zasiłek dla bezrobotnych należą 
między innymi: prawo wglądu do 

danych dotyczących zasiłkobiorcy 
rejestrowanych przez UWV, prawo 
do prywatności gwarantujące pouf-
ność danych, prawo do nagrywania 
rozmów w urzędzie po uprzednim 
poinformowaniu osoby nagrywa-
nej o tym fakcie, a także prawo do 
zwrotu kosztów podróży w przypad-
ku, gdy osoba wezwana na wizytę 
do urzędu musi przebyć drogę prze-
kraczającą 15 kilometrów.

Początkowo wspomniane pra-
wa i obowiązki mogą wydawać się 
skomplikowane i przytłaczające, 
jednak zgłębiając temat okazuje 
się, że są to standardowe proce-
dury, mające na celu zabezpieczyć 
interes państwa przed wyłudzenia-
mi. Jeżeli przyszły zasiłkobiorca 
będzie trzymał się wspomnianych 
w tym artykule wytycznych, może 
liczyć na finansową pomoc ze stro-
ny urzędu UWV w okresie poszuki-
wania nowej pracy.

WOJCIECH WYSPIAŃSKI 

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY 

WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ 

MGR ANNA KŁOSOWSKA  

WWW.ROZLICZSIE.PL

Praca i życie w Holandii i Belgii

Reklama

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.

FOT. FREEIMAGES.COM / JORGE VICENTE
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PRACA

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.

Praca w logistyce. Breda- 
inbound. Agencja pracy Fo-cus 
zatrudni osoby do pracy w ma-
gazynie na dziale inbound. Do 
obowiązków należy dokładna 
identyfikacja, weryfikacja i re-
jestrowanie przychodzących to-
warów; Wymagamy: Własnego 
zakwaterowania; Podstawowej 
znajomości języka angielskiego; 
Dokładności w wykonywanej 
pracy. Oferujemy: Stabilne za-
trudnienie; Pracę od poniedział-
ku do piątku w systemie jednoz-
mianowym; Czekamy na Twoje 
zgłoszenie. Po więcej informacji 
skontaktuj się z naszym biurem: 

Wyślij nam swoje CV: info@fo-
-cus.nl Lub zadzwoń: (+31) 0165 
745 439.

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.

SPAWACZ TIG RVS (STAL 
NIERDZEWNA). Spawasz me-
todą TIG RVS (stal nierdzewna)? 
POSZUKUJEM SPAWACZA TIG 
RVS (STAL NIERDZEWNA). Wy-
nagrodzenie – od 15 euro brutto 
(ustalane indywidualnie w zależ-

ności od doświadczenia). Wyma-
gania: doświadczenie w spawa-
niu stali nierdzewnej w metodzie 
141, dobra znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, zaangażowanie w obowiązki, 
prawo jazdy i własny samochód. 
Lokalizacja: Weesp. Oferujemy: 
wynagrodzenie od 15 euro brutto 
w zależności od doświadczenia 
i umiejętności, przy 40 godzi-
nach pracy wynagrodzenie netto 
+/- 450-500 euro (po odliczeniu 
kosztów zakwaterowania, ubez-
pieczenia, podatków itd.), Stała 
stabilna praca, 40 godzin tygo-
dniowo + możliwość extra płat-
nych nadgodzin, cotygodniowe 
wypłaty, możliwość rozwoju i kon-
traktu bezpośredniego w firmie, 
zakwaterowanie w domach wol-
nostojących lub szeregowcach o 
dobrym standardzie, maksymal-
ne 6 osób w domku, pokoje jedno 
i dwuosobowe, szybki internet w 
domkach, zwrot kosztów dojazdu 
do pracy 0,19 euro /km do max. 
8€ dziennie, ubezpieczenie (24 
euro tygodniowo), pomoc pol-
skiego koordynatora (sofi numer, 
bank, lekarz itp.), możliwość kur-
sów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, częściowy lub całko-
wity zwrot kosztów transportu z 
Polski na podstawie przedstawio-

nych paragonów, 25 dni płatnego 
urlopu w ciągu roku. Zaintere-
sowane osoby proszę wysyłanie 
CV w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska pracy. kontakt adrian@
karierawholandii.pl lub +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Monter ścian odsłono-
wych. Składanie montaż ram i 
okien darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN. Poszukujemy osób na 
stanowisko: Monter ścian odsło-
nowych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: 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.

SPAWACZ MIG-MAG / 
MONTER KONSTRUKCJI STA-
LOWYCH. SPAWACZ MIG-MAG 
+ MONTER KONSTRUKCJI STA-
LOWYCH. Lokalizacja: Akersloot. 
Stawka: od 15 euro brutto/godzi-
na (uzależnione od doświadcze-
nia). Oferujemy: stabilna praca, 
tygodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godz./tydzień. Wymagania: 
doświadczenie, komunikatyw-
ny język angielski, znajomość 
rysunku technicznego. Kontakt 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877.

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 
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PRACA

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.).

SPAWACZ TIG-MAG. DAR-
MOWE MIESZANIE - OD ZARAZ. 
Spawacz TIG-MIG - Praca od za-
raz. Miejsce pracy: IJsselmonde. 
Zakres obowiązków: Spawanie 
materiałów konstrukcyjnych 
jachtów, Spawanie zgodnie z ry-
sunkiem technicznym. Wymaga-
nia: Doświadczeni w spawaniu: 
materiałów z aluminium, Umie-
jętność spawania metodą MIG, 
TIG, Dobra znajomość rysunku 
technicznego, Znajomość języka 
angielskiego lub holenderskiego 
w stopniu komunikatywnym (A1/
A2), Uprawnienia na spawanie 
metodą TIG i MIG, Posiadanie 
certyfikatu VCA, lub gotowość do 
jego wyrobienia, Prawo jazdy. Ofe-
rujemy: Atrakcyjne wynagrodze-
nie: 15 euro netto/h (minimum 
40h w tygodniu), Cotygodniowe 
wynagrodzenie, Możliwość pra-
cy w godzinach nadliczbowych, 
Darmowe zakwaterowanie, Moż-
liwość długotrwałej współpracy. 
Zgłoszenia wraz z CV prosimy 
przesyłać na adres adrian@ka-
rierawholandii.pl, Zastrzegamy 
sobie prawo do kontaktu jedynie 
z wybranymi kandydatami.

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 
godzinę (uzależnione od sta-
nowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskie-
go min B1, Gwarantowane 
40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. Lo-
kalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-
pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię ofer-
ta, zapraszam do aplikacji na 
wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawho-
landii.pl lun telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

Izolacja ścian i sufitów 
na statkach. Poszukujemy 2 
osoby do pracy przy izolacjach 
ścian i sufitów na statkach. 
Poszukujemy 2 osoby do pracy 
przy izolacjach ścian i sufitów 
na statkach, na dłuższy okres 
czasu. Praca od 22.07.2019. 
Lokalizacja: okolice Oss. Staw-
ka: od 480-520 euro netto 
uzależniona od doświadczenia 
i umiejętności negocjacyjnych. 
Wymagania: jedna osoba 
znajomość dobra języka an-
gielskiego, własny transport, 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku, VCA. Oferujemy: 
pracą na dłuższy okres czasu, 
opłacone mieszkanie i ubez-
pieczenie, możliwości rozwoju. 
Osoby zainteresowane proszę o 
wysłanie CV na adres adrian@
karierawholandii.pl lub kontakt 
telefoniczny +48600134877. 
Zastrzegam sobie kontakt z 
wybranymi osobami.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i nie 
tylko. Od zaraz. Venlo. 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 sek-
torach: w branży spożywczej, 

transportowej, w dystrybucji i w 
sektorze AGF poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko. Pra-
cownik produkcyjny (pary również 
mile widziane). Zakres obowiąz-
ków:  sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytrusów 
na taśmie produkcyjnej, waże-
nie produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. Wy-
magania: umiejętność pracy w 
zespole, dyspozycyjność do pracy 

na dłuższy okres czasu. Oferu-
jemy: Pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu numeru 
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: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV na 
adres s.sadowska@jupiterpolska.
pl w tytule wpisując Produkcja 
owoców i warzyw lub tez proszę 
o kontakt telefoniczny pod nu-
merem telefonu +48 517 493 
205 Sandra Sadowska. W apli-
kacji prosimy umieścić następu-
jącą klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 
r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 13.).

MONTER / SPAWACZ 
KONSTRUKCJI STALOWYCH. 
POSZUKUJEM MONTERA + SPA-
WACZ KONSTRUKCJI STALO-
WYCH. Wynagrodzenie – od 15 
euro brutto (ustalane indywidual-
nie w zależności od doświadcze-
nia). Wymagania: doświadczenie 
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montażu dużych konstrukcji no-
śnych, świetna znajomość rysun-
ku technicznego, doświadcze-
nie 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-
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.

Operator wózka widłowe-
go lub EPT. OD ZARAZ!!!! Agen-
cja pośrednictwa pracy Jupiter 
poszukuje dla swoich klientów 
osób do pracy jako operator 
wózka widłowego lub elektrycz-
nego EPT z certyfikatem. Jest 
to praca w magazynie wysyłko-
wym. Miejsce pracy: Masbree- 
okolice Venlo. Rozpoczęcie pra-
cy: Praca od zaraz. Wymagania: 
certyfikat uprawniający jazdę 
wózkiem widłowym lub EPT, 
warunkiem koniecznym jest ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego, doświadcze-
nie logistyczne mile widziane, 

chęć rozwoju osobistego, punk-
tualność. Oferujemy: Pracę sta-
ła w renomowanej firmie na dłu-
gi okres czasu (40 godzin plus), 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32 
05, E-mail: s.sadowska@jupiter-
polska.pl, 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 133, poz.).

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. Loka-
lizacja: Schelluinen. OBOWIĄZKI: 
przygotowanie materiału (szlifo-
wanie), spawanie warstwowo na 
podkładce porcelanowej, spawa-
nie 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.

MONTER SYSTEMÓW PAR-
KINGOWYCH. Poszukujemy oso-
by od zaraz przy montażu syste-
mów parkingowych w Eindhoven. 
SYSTEM PARKINGOWY. Doświad-
czenie w montażu technicznym, 
Wykształcenie techniczne, Zna-
jomość techniki elektrotechnicz-
nej, Potrzebny język angielski!, 
Czytanie rysunków technicznych, 
Muszą zmontować systemy par-
kingowe. Wiek kandydata 18 - 35 
lat.  Poziom języka angielskiego 
B (lub holenderski ), Wynagrodze-
nie 13,00 euro, 87 euro, za osobę 
na tydzień za mieszkanie ( dom 
max.2 do 4 osób ), 22 euro ubez-
pieczenie zdrowotne na tydzień, 
Godziny pracy Min. 40 godzin 
tygodniowo, Dni robocze 5 dni 
w tygodniu, Wakacje możliwość 
po 10 tygodniach pracy, Staw-
ka za nadgodziny i dostępność ( 
wszystko w 100 prcent i zgodnie 
z holenderskim CAO (Prawo bran-
żowe i przepisy). Zainteresowane 
osoby proszę o kontakt adran@

karierawholandii.pl +48 600134 
877.

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. Zainteresowane oso-
by proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pra-
cy. kontakt adrian@karierawho-
landii.pl lub +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi 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/.

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 widło-
wego REACHTRUCK. Wysokie 
stawki ! Echt. Agencja Pracy 
Czasowej Jupiter (nr cert. 10790) 
poszukuje dla nowego Holender-
skiego klienta z branży logistycz-
nej osób do pracy jako: Operator 
wózka widłowego bocznego (RE-
ACHTRUCK). Jest to praca w ma-
gazynie logistycznym. Zadaniem 
operatora jest replenishment- 
wymiana palet oraz ładunek i za-
ładunek kontenerów. Przed roz-

poczęciem pracy każdy operator 
przejdzie test sprawdzający, jeżeli 
taki test zostaje zdany- operator 
rozpoczyna prace w firmie. Jest 
to praca 2 zmianowa. Miejsce 
pracy: Holandia, miejscowość 
Echt. Rozpoczęcie pracy: Praca 
od zaraz. Wymagania: komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego - warunek konieczny, 
certyfikat oraz minimum roczne 
doświadczenie jako operator 
wózka reachtruck, motywacja i 
chęci do pracy, a także dyspozy-
cyjność do pracy od zaraz, bardzo 
dobre zdolności interpersonalne 
i nastawienie na współpracę. 
Oferujemy:  Stawka 11.36 euro 
brutto+ ( 0.50 euro za każda go-
dzinę pracy po przepracowaniu 
4 tygodni) plus 10.87 procent 
dodatek wakacyjny = 13.15 
euro, minimum formalności w 
Polsce- Holenderska umowa o 
prace podpisywana w naszej filli 
głównej w Venlo, pracę w reno-
mowanej i stabilnej firmie z moż-
liwością rozwoju zawodowego, co 
tygodniowe wypłaty przelewane 
bezpośrednio na konto, zakwate-
rowanie, pomoc polskiego perso-
nelu po przyjeździe do Holandii, 
pomoc przy wyrobieniu numeru 
Sofii, ubezpieczenie zdrowotne, 
bezpłatny transport samocho-
dem z miejsca zamieszkania do 
pracy. Sandra 517493205.

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, Enk-
huizen, Hoofddorp. Zainteresowa-

Nasza Holandia
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ne osoby prosimy o wysłanie ma-
ila na adres: praca@p-tempoline.
nl z dopiskiem TULIPANY.

Monter elewacji stalo-
wych. Składanie montaż ram i 
okien darmowe zakwaterowanie. 
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I 
OKIEN. Poszukujemy osób na 
stanowisko:  Monter elewacji sta-
lowych. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: 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.

SPAWACZ TIG-MAG. DAR-
MOWE MIESZANIE - OD ZA-
RAZ. Spawacz TIG-MIG - Praca 
od zaraz. Miejsce pracy: Nieuw 
Lekkerland. Zakres obowiązków: 

Spawanie materiałów konstruk-
cyjnych jachtów, Spawanie zgod-
nie z rysunkiem technicznym. 
Wymagania: Doświadczeni w 
spawaniu: materiałów z alum-
inium, Umiejętność spawania 
metodą MIG, TIG, Dobra zna-
jomość rysunku technicznego, 
Znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego w stopniu ko-
munikatywnym (A1/A2), Upraw-
nienia na spawanie metodą TIG i 
MIG, Posiadanie certyfikatu VCA, 
lub gotowość do jego wyrobienia, 
Prawo jazdy. Oferujemy: Atrakcyj-
ne wynagrodzenie: 15 euro net-
to/h (minimum 40h w tygodniu), 
Cotygodniowe wynagrodzenie, 
Możliwość pracy w godzinach 
nadliczbowych, Darmowe za-
kwaterowanie, Możliwość długo-
trwałej współpracy. Zgłoszenia 
wraz z CV prosimy przesyłać na 
adres adrian@karierawholandii.
pl, Zastrzegamy sobie prawo do 

kontaktu jedynie z wybranymi 
kandydatami.

Pracownik produkcyjny. 
Praca w Best. Agencja Pracy TPM 
poszukuje ludzi do pracy w Holan-
dii. W skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace produkcyjne 
w firmie zajmującej się przetwór-
stwem mięsnym – pakowanie, 
sortowanie kiełbas, szaszłyków, 
wędlin ect. (Best). Agencja Pra-
cy 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 lipca 2019. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.

pl LUB info@tpmwork.com 
LUB wypełnienie formula-
rza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefoniczny 
możliwy jest w godzinach urzę-
dowania biura pod numerem 
(+48)618205550.  Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzega-
my sobie prawo rozmowy z wy-
branymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Hydraulicy. DWA WA-
KATY WOLNE DO PRACY NA 
STANOWISKU HYDRAULIK. 2 
WOLNE WAKATY DO PRACY 
NA STANOWISKU HYDRAU-
LIK. Lokalizacja: Uithoorn. 
Opis schemat pracy: Kładze-
nie instalacji hydraulicznej od 
podstaw w nowym budownic-
twie na podstawie rysunku 
technicznego. Stawka 15 euro 
brutto, zwrot kosztów dojazdu. 
Możliwość zatrudnienia na 
ZZP stawka 28 euro brutto. 
Wymagania: Znajomość języ-
ka angielskiego lub holender-
skiego,  Doświadczenie mini-
malnie 3 lata. Przewidywany 
czas projektu kilka miesięcy 
minimalnie 3. Rozpoczęcie 
projektu 8.07.2019. Prefero-
wani kandydaci przebywający 
na terenie Holandii, w przypad-
ku osób z Polski zapewniamy 
mieszkanie. Proszę o kontakt 
udzielę więcej informacji. Za-
interesowane osoby proszę o 
wysyłanie CV w tytule wpisując 
nazwę stanowiska pracy. Kon-

takt adrian@karierawholandii.pl 
lub +48 600 134 877. Zastrze-
gamy sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

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.

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, Moż-
liwość nadgodzin, Doświadczenia. 
Lokalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 75 
do 100 euro/miesiąc. Ubezpie-
czenie: 25 euro na tydzień. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane sta-
nowisko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lun telefon 
+48 600 134 877. Zastrzegamy 
sobie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

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; Co oferujemy: 
Wymagająca praca przez co naj-
mniej 40 godzin tygodniowo; • 
Długotrwałe projekty; Wynagro-
dzenie w wysokości od 440 EUR 
netto na tydzień lub więcej w 
zależności od twoich umiejętno-
ści negocjacyjnych (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.

Malarze. Praca dla Mala-
rzy - Mieszkanie, ubezpieczenie 
opłacone. PRACA DLA MALARZY. 
Miejsce pracy: kilka lokalizacji w 
całej Holandii. Informacje o sta-
nowisku: Poszukujemy malarzy 
do pracy na różne stanowiska z 
różnym doświadczeniem. Wyślij 
nam swoje CV, a dopasujemy i 
prześlemy Ci ofertę do zaakcep-
towania. Wymagania dotyczące 
pozycji: Doświadczenie zawodo-
we jako malarz, Komunikatywny 
język niemiecki lub angielski, 
Własny transport, Chęci do podję-
cia pracy na dłużej. Co oferujemy: 
Praca przez co najmniej 40 go-
dzin tygodniowo; Wynagrodzenie 
w wysokości od 440,00 do 520 
EUR netto na tydzień (uzależnio-
ne od Twoich umiejętności nego-
cjacyjnych), Bezpłatne zakwatero-
wanie, Opłacone ubezpieczenie, 
Zwrot kosztów dojazdu. Korzyści: 
Doskonałe tygodniowe wynagro-
dzenie i dobre warunki pracy, 
Punktualna płatność tygodniowa. 
Jeżeli jesteś zainteresowany ofer-
ta pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawholan-
dii.pl w tytule wpisując „nazwę 
stanowiska” lub kontakt telefo-
niczny +48 600 134 877.

Składanie komór chłod-
niczych. Poszukujemy osób z 
wykształceniem technicznym. 
Okolice Tilburga (Kaatsheuvel). 
Poszukujemy osób z wykształ-
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ceniem technicznym. Okolice 
Tilburga (Kaatsheuvel). Dla na-
szego klienta poszukujemy osób 
z wykształceniem technicznym 
do pracy przy składaniu komór 
chłodniczych. Praca polega na 
wyjazdach do klientów i montaż 
elementów komór chłodniczych. 
Szukamy osób ze zmysłem tech-
nicznym, potrafiących pracować 
z elektronarzędziami, mających 
pojęcie w zakresie wymiarów 
i potrafiących czytać rysunek 
techniczny. Kandydaci musza być 
elastyczni, ponieważ często pra-
cujemy u klienta do momentu, 
aż skończymy montaż. To może 
być godzina 15:00, ale może być 
również 18:00. Stawka: 12,50 
euro brutto/godzina. Wymagania: 
wykształcenie techniczne, zmysł 
techniczny, umiejętność posłu-
giwania się elektronarzędziami, 
VCA, własny transport do pracy, 
prywatne zakwaterowanie, komu-
nikatywny język angielski. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta pra-
cy prosimy o przesłanie CV na ad-
res: adrian@karierawholandii.pl w 
tytule wpisując „Komory chłodni-
cze” lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami, reszcie zainteresowanym 
osobą dziękujemy za zaintereso-
wanie nasza ofertą.

Składanie ram i okien na 
hali produkcyjnej. Składanie 
montaż ram i okien darmowe 
zakwaterowanie. PRACA PRZY 
MONTAŻU RAM I OKIEN. Poszuku-
jemy osób na stanowisko: Skła-
danie ram i okien na hali produk-
cyjnej. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: 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.

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 kon-
takt z wybranymi kandydatami.

SPAWACZ MIG-MAG / 
MONTER KONSTRUKCJI STA-
LOWYCH. SPAWACZ MIG-MA-
G+MONTER KONSTRUKCJI STA-
LOWYCH. Lokalizacja: kilka 
lokalizacji w Holandii. Staw-
ka: od 500-550 euro netto/
tydzień (uzależnione od do-
świadczenia). Oferujemy: sta-
bilna praca, tygodniowe wy-
płaty, opłacone mieszkanie. 
Wymagania: doświadczenie, 
komunikatywny język nie-
miecki, znajomość rysunku 
technicznego, prawo jazdy. 
adrian@karierawholandii.pl 
+48600134877.

Operator wózka widło-
wego lub EPT. W magazy-
nie wysyłkowym lidla. Venlo. 
Agencja pośrednictwa pracy 
Jupiter poszukuje dla swo-
ich klientów osób do pracy 
jako operator wózka widło-
wego lub elektrycznego EPT 
z certyfikatem. Jest to praca 
w magazynie wysyłkowym. 
Miejsce pracy: Masbree- oko-
lice Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Wymagania: 
certyfikat uprawniający jazdę 
wózkiem widłowym lub EPT, 
warunkiem koniecznym jest 
komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, holen-
derskiego lub niemieckiego, 
doświadczenie logistyczne 
mile widziane, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stała w re-
nomowanej firmie na długi 
okres czasu (40 godzin plus), 
Pomoc polskiego personelu 
po przyjeździe do Holandii, 
Pomoc przy wyrobieniu nu-
meru sofii, Wynagrodzenie 
w systemie tygodniowym, 
Darmowy transport do pracy 
-Stawki zgodne z holender-
skim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Bar-
dzo proszę o wyslanie swoje-
go CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule wpi-
sując Operator wózka widło-
wego lub EPT lub tez proszę 
o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. 
W aplikacji prosimy umieścić 
następującą klauzulę: Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochro-
nie danych osobowych Dz. U. nr 
133, poz.).

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 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 
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sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Glazurnik/Kafelkarz/
Płytkarz. POSZUKUJEMY DO 
PRACY PŁYTKARZAY-GLAZUR-
NIKÓW. PŁYTKARZ-GLAZURNIK: 
Miejsce pracy: Kilka miejsc w 
Holandii. Stawka od 500 – 550 
euro netto zależne od doświad-
czenia. Wymagania: znajomość 
języka niemieckiego, własne 
auto, doświadczenie. Zaintere-
sowane osoby proszę o kontakt 
adrian@karierawholandii.pl, 
+48600134877 po uzyskanie 
pełnej oferty pracy.

Operator CNC. Poszuku-
jemy Operatora CNC. Miejsce 
pracy: północna Holandia (Rot-
terdam oraz Den Haag). Za-
dania: Obsługa maszyny CNC, 
Sprawdzanie jakości, Wypeł-
nianie list pomiarowych, Zgła-
szanie odchyleń do przełożone-
go, Przestrzeganie zasad BHP. 
Wymagania dotyczące pozycji: 
Dokładność, Doświadczenie w 
pracy technicznej, Umiejętność 
czytania rysunku technicznego, 
Umiejętność pracy w pojedynkę 

jak i w zespole, Możliwość pracy 
w systemie dwu zmianowym, 
Język angielski B1, Mile widzia-
ne prawo jazdy. Co oferujemy: 
Możliwość rozwoju, Stawkę 
15e, Darmowe zakwaterowanie 
w pokojach jednoosobowych. 
Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesła-
nie CV na adres: adrian@karie-
rawholandii.pl w tytule wpisując 
„Operator CNC” lub kontakt te-
lefoniczny +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami, resz-
cie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

SPAWACZ MIG MAG. ROER-
MOND. Poszukujemy Spawaczy 
MIG MAG. Miejsce pracy: Roer-
mond. Miejsce zakwaterowania: 
Weert. Star pracy 12.08.2019. 
Informacje o stanowisku: Praca 
przy spawaniu części do samo-
chodów osobowych i ciężaro-
wych. Wymagania dotyczące po-
zycji: Doświadczenie zawodowe 
jako spawacz, Komunikatywny 
język niemiecki lub angielski, 
Prawo jazdy. Co oferujemy: Praca 
przez co najmniej 40 godzin tygo-
dniowo; Wynagrodzenie w wyso-
kości 11,79 euro brutto +19 pro-

cent dodatków, Zakwaterowanie 
w 1 lub 2 osobowych pokojach 
(koszt 1os – 85 euro, 2os – 75 
euro/tydzień), Auto służbowe lub 
zwrot kosztów dojazdu. Jeżeli je-
steś zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na adres: 
adrian@karierawholandii.pl w 
tytule wpisując „Spawacz Roer-
mond” lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Pracownik produkcji. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się przetwór-
stwem mięsnym - pakowanie, 
sortowanie kiełbas, szaszłyków, 
wędlin etc. Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO). 
Charakter pracy: praca od lipca 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-

piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(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 Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: kilka miejsc pra-
cy głównie północna Holandia. 
Stawka: 520 euro netto/tydzień 
(już odliczone koszty ubezpiecze-
nia). Oferujemy: darmowe zakwa-
terowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, doświadczenie, 
sumienność, VCA lub chęć uzy-
skania. Chcesz otrzymać pełna 
ofertę pracy? Wyślij e-maila wraz 

z CV wpisując interesujące Cię 
stanowisko. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowiska 
i miejsca pracy dla Ciebie. Kon-
takt: +48 600 134 adrian@karie-
rawholandii.pl.

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, przygotowywa-
nie zamówień do wysyłki. Wy-
magania: komunikatywna zna-
jomość języka niderlandzkiego, 
umiejętność samodzielnej pra-
cy, dokładność w wykonywanej 
pracy. Oferujemy: stabilne za-
trudnienie, atrakcyjne wynagro-
dzenie -10.25 euro/h, prace w 
milej atmosferze. Osoby zaine-
resowane prosimy o kontakt z 
naszym biurem info@fo-cus.nl z 
dopiskiem Orderpicker Roosen-
daal.

Operator wózka widło-
wego typu COMBI TRUCK. 
Od zaraz! Agencja pośrednictwa 
pracy Jupiter poszukuje dla swo-
ich klientów osób do pracy jako 
operator wózka widłowego typu 

COMBI TRUCK. Miejsce pracy: 
Masbree- okolice Venlo. Rozpo-
częcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: certyfikat uprawnia-
jący jazdę wózkiem widłowym, 
doświadczenie logistyczne mile 
widziane, chęć rozwoju osobi-
stego, punktualność. Oferuje-
my: Pracę stala w renomowanej 
firmie na dlugi okres czasu (40 
godzin plus), Pomoc polskiego 
personelu po przyjeździe do Ho-
landii, Pomoc przy wyrobieniu nu-
meru sofii, Wynagrodzenie w sys-
temie tygodniowym, Darmowy 
transport do pracy -Stawki zgod-
ne z holenderskim CAO, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Bardzo proszę o wyslanie swo-
jego CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule wpisując 
Operator wózka combi truck 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 133, poz.).

Reklama
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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. Oferuje-
my przewozy komfortowymi 
busami 9 osobowymi na trasie 
Polska - Holandia. Niewątpliwą 
zaletą podróży jest stosunkowo 
krótki czas przejazdu, ODBIÓR i 
DOWÓZ pasażerów pod wskaza-
ny adres od DRZWI do DRZWI. 
Trasy przejazdu planowane tak, 
aby maksymalnie skrócić czas 
podróży. Dla stałych klientów i 
grup zorganizowanych korzyst-
ne rabaty! www.przewozycon-
nect.pl, tel. +48 601 380 539.

Transport – oferuję: 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 obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja Cuijk koło Nijmegen. Postaw 
na sprawdzonych, zaoszczędzisz 
pieniądze i nerwy. Pozdrawiam. 
Telefon: Dzwoń każdego dnia o 
każdej porze +31687323783.

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-
TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szyb-
kie mikrobusy busy oraz duże 
busy z DVD, ubezpieczenie pod-
czas podróż, najkrótszy czas 

przejazdu, uprzejmi, profesjo-
nalni kierowcy. ZAMAWIAJĄC 
PRZEJAZD NALEŻY PODAĆ: 
IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ PLANO-
WANEGO WYJAZDU, NUMER 
TELEFONU ORAZ DOKŁADNY 
Łódzkie, Wielkopolskie, Dolno-
śląskie, Lubuskie, Świętokrzy-
skie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

Transport – oferuję: CO-
DZIENNIE PRZEWÓZ OSÓB 
POLSKA – NIEMCY – HOLANDIA 
! OD 55 EURO, FIRMA MILEK-
TRANS OFERUJE CODZIENNE 
PRZEJAZDY Z ADRESU NA AD-
RES NA TRASIE POLSKA–NIEM-
CY –HOLANDIA, KONTAKT: +48 
609 822 180 (przyjmujemy 
również rezerwacje SMS), www.
MILEKTRANS.pl (rezerwacje 
internetowe), OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA W POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE, DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-
gań,Trzebiel, Iłowa i okolice), 
WIELKOPOLSKIE (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTO-
KRZYSKIE (Jędrzejów, Kielce, 
Włoszczowa). PODKARPACKIE 
(Dębica, Rzeszów). PROMOCJE: 

PRZEJAZD W DWIE STRONY 
(oszczędzasz 5 euro lub 40zł), 
ZNIŻKI GRUPOWE 3 OSOBY LUB 
WIĘCEJ (zniżka 5euro lub 20zł 
każda osoba), TANIE CZWART-
KI (wyjazd z PL), NIEDZIELE, 
PONIEDZIAŁKI ( powrót do PL) 
przejazdy od 50euro/ 210zł. SA-
MOCHODY: MERCEDES SPRIN-
TER (duża przestrzeń bagażowa 
+ maksymalny komfort podró-
ży), RENAULT MASTER (duża 
przestrzeń bagażowa + maksy-
malny komfort podróży), OPEL 
VIVARO (pojedyncze rozkładane 
fotele), FORD TRANSIT (prze-
stronny i komfortowy). POCZUJ 
SIĘ WYJĄTKOWO PODRÓŻUJ 
KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób, paczek oraz koresponden-
cji. Nasza firma posiada CERTY-
FIKAT ZAUFANEGO PRZEWOŹNI-
KA!!!!Zapewniamy krótszy czas 
podróży, możliwy dowóz osób 
pod wskazany adres oraz ubez-
pieczenie na czas przejazdu. 
Każdy bus posiada klimatyzację, 
DVD oraz wygodne rozkładane 
fotele, które gwarantują komfort 
i wygodę każdemu pasażerowi.  
6 kurs – 50% taniej!!! W razie 
potrzeby wystawiamy faktury 

VAT. Wyjazdy z Polski: Wtorek, 
Środa, Piątek, Sobota. Powroty 
do Polski: Środa, Piątek, Sobo-
ta, Niedziela. Grupy zorganizo-
wane lub powyżej 4 osób- wy-
jazd każdego dnia tygodnia z 
20% rabatem!!! W Polsce jeź-
dzimy przez takie województwa 
jak: lubelskie, podkarpackie, 
mazowieckie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie, małopolskie, ślą-
skie, dolnośląskie, łódzkie oraz 
opolskie i lubuskie. Kontakt pod 
numerem +48 660 562 625 
lub +31 617 679 151, e-mail: 
danmarprzewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: Busy 
do Holandi Niemiec Nowe busy 
WIFI Komfort. NL: +31 686 15 
44 92, PL: +48 888 05 07 07* 
atestowane, kubełkowe fotele, 
* ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Duże wygodne busy i 
szybkie mikrobusy. Podkarpac-
kie, Małopolska, Śląsk, Świę-
tokrzyskie, Opolskie, Lubuskie, 
Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielko-
polskie, Lubelskie. BEZPIECZ-
NIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.
NL: +31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, 
kubełkowe fotele, * ubezpie-
czenie na całej trasie* Wi-Fi, 

DvD, dwustrefowa klimatyzacja. 
Rezerwacje przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godz: 
9:00-20:00, rezerwacja sms 
całą dobę.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR BUSY DO NIEMIEC I 
HOLANDII. Przewóz osób Polska 
- Niemcy – Holandia. Obsługu-
jemy województwa: OPOLSKIE, 
DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE. Ceny 
przejazdu: Polska - Holandia: 
od 250 zł. Holandia - Polska: 
od 60 euro. Firma Inter- tour 
oferuje Państwu: indywidualne 
przewozy do Niemiec i 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 dzieci 
do 15 lat, spokojną i komforto-
wą podróż. Nasza firma dyspo-
nuje nowoczesną flotą około 
75 pojazdów, która na bieżąco 
jest modernizowana. Wszystkie 
nasze samochody znajdują się 
w nienagannym stanie technicz-
nym. Chcesz dotrzeć szybko i 
bezpiecznie? Nie szukaj więcej. 
Kontakt: www.inter-tour.eu, Tel: 
+48 602 782 271, Tel: +48 77 
484 40 11.



Witam,
Otrzymuję zasiłek chorobo-

wy, bo jestem w ciąży. Czy mam 
prawo otrzymać zasiłek chorobo-
wy na Słowacji? Czy muszę poin-
formować UWV? Dziękuję.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Ma Pani prawo do pobierania 
zasiłku chorobowego na Słowacji. 
I tak, musi Pani poinformować 
UWV.

Witam,
W dniach 09.06-07.07 by-

łem na chorobowym (złamałem 
palec u nogi). Mam pytanie: 

czy moje chorobowe może mieć 
wpływ na to, że SVB nie wypłaci-
ło rodzinnego dla dzieci za drugi 
kwartał? Wypłaty były 03.07, a 
do tej pory cisza. Proszę o odpo-
wiedź, jeśli Państwo mają jakieś 
informacje na ten temat.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jaki jest powód, dla którego 
nie otrzymał Pan zasiłku rodzinne-
go, to najlepiej sprawdzić bezpo-
średnio w urzędzie SVB. Jeśli ma 
to związek z Pana chorobowym, to 
na pewno o tym powiedzą.

Witam Państwa,
Mój były mąż rozwiódł się ze 

mną w 1997 roku, a następnie 
wyjechał do Niemiec i nie utrzy-
mywał potem ze mną kontaktu, 
a obiecał, że będzie wysyłać 
pieniądze (rodzinne Kindergeld) 
na dwoje dzieci. W Polsce sama 
wychowywałam dzieci. Miałam 
zasądzone alimenty 300 zł i ro-
dzinne, nie pracowałam nigdzie, 
bo musiałam się opiekować cór-
kami. Moja młodsza córka ma te-
raz 23 lata i chce się uczyć. Czy 
ja mam szanse dostać zaległości 
zasiłku rodzinnego z funduszu 
niemieckiego?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Ma Pani jak najbardziej na to 
szanse, jednak urząd niemiecki 
sprawdzi tę kwestię 4 lata wstecz, 
nie dalej. Tak czy inaczej przy 4 
latach suma może być dosyć po-
kaźna.

Witam,
Mam taki problem, że wysła-

łem L4 do agencji pracy i po 3 
tygodniach okazało się, że zwol-
nienie gdzieś zginęło i nie zosta-
ło wysłane do UWV. Czy coś moż-
na jeszcze z tym zrobić?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Rozwiązanie tej sytuacji jest 
takie, aby poszedł Pan ponownie 
do lekarza, który zwolnienie wy-
stawił po jego kopię lub aby wy-
stawił ponownie to samo zwolnie-
nie. Dokument proszę samemu 
przesłać do pracodawcy listem za 
potwierdzeniem odbioru, a kopię 
tego samego zwolnienia przesłać 

mu również na e-mail. Będzie 
miał Pan pewność, iż pracodawca 
zwolnienie otrzyma.

Witam,
Mam mały problem z cho-

robowym. Jestem w 6 miesiącu 
ciąży, a biuro, przez które pra-
cuję, nie chce mnie zgłosić na 
zasiłek chorobowy. Mam ciężkie 
warunki pracy, jest tam zimno. 
Co bym mogła zrobić, żeby jak 
najszybciej iść na chorobowe, 
ponieważ z dnia na dzień mam 
coraz mniej siły do pracy…

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli umowa trwa, a Pani źle 
się czuje, to powinna Pani o tym 
pracodawcę poinformować, a on 
powinien wypłacić zasiłek choro-
bowy. Jeśli pracodawca ma wąt-
pliwości co do Pani stanu zdrowia, 
to może Panią skierować na komi-
sję lekarską.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

•••

•••

•••

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

Rozmaitości

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

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

Ballada o kolorze nadziei
/Mojej Rodzinie.../
Tli się w nas Dobro
żar jawi się w porę
nie chcemy się bać
codziennych upiorów
koniunkturalnej chciwości wszędobylskiej pychy
oraz wszelkiej zawiści
Aliści
Przyszłość ze snu znaną
poznamy kiedyś świtem
w tęczy
w pięknie kolorów
(nie będzie to fatamorgana)
Dom nasz
otoczymy błękitem prawdy
i chlebem obfitości
według wzorów gościnności
Aliści
Trzeba nam skutecznie
pospołu
ofiarnie zmierzać
(mimo oporu materii)
drogą mozołu
do niedościgłych wzorów
nieugięcie
pierwszy raz
(jak na prerii)
Aliści
Prawdy nie poznamy zimą
bez wiosny
bez lata
bez jesieni
wszakże trudu przyszłości
trzeba wiernie dotrzymać
w kolorze nadziei
w zieleni
w kwiatach
Aliści
Gdy przejdzie pora zieleni
to znak że odnawia się życie
dla nas (także w nas)
dla potomnych 
dla świata

Kolor nadziei wraca radośnie
To życie... obficie...

Ewa w raju nie usłuchała 
zakazu Stwórcy i za namową 
węża zerwała jabłko z drzewa.

Za ten czyn została wraz z 
Adamem wyrzucona za bramę 
raju. Na odchodne Ewa usłyszała 
głos z góry:

- Za ten czyn zapłacisz krwią!
Po kilku dniach Ewa natknęła 

się na tego samego węża, który 
ją namówił do zerwania jabłka i 
mówi:

- Przez Ciebie teraz będę mu-
siała płacić krwią!

- Oj, nie marudź! - mówi wąż. 
- Wynegocjowałem Ci to w dogod-
nych miesięcznych ratach.

Bóg stwierdził, że Adamo-
wi się nudzi i postanowił coś 
temu zaradzić.

Zwraca się zatem do Adama:
- Adamie. Widzę, że ci się 

nudzi. Postanowiłem. Stworzę ci 
istotę. Istotę, która będzie piękna, 
mądra i inteligentna. Cudowna, 
miła, będzie ci służyć i wspierać 
cię. Jednym słowem, stworzę ci 
istotę idealną!.. Ale musisz mi od-
dać swoją nogę..

- Nogę?!.. A co dostanę za że-
bro?

- Co to był za chłopiec, z 
którym szedłeś do szkoły?

- Kolega z klasy, syn genera-
ła...

- O, z niego mógłbyś brać 
przykład. Taki mały, a już syn ge-
nerała!

Antoś wraca do domu z 
przedszkola cały podrapany 
na twarzy.

Mama przestraszona pyta:
- Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w 

przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspól-

nego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się 

w kółko, złapać za rączki i tańczyć 
dookoła choinki.

- Chciałabym coś prak-
tycznego do pokoju dzienne-
go - mówi kobieta w sklepie z 
dywanami.

- A ile Pani ma dzieci?
- Sześcioro.
- To najpraktyczniejszy byłby 

asfalt...

Syn zrobił wreszcie pra-
wo jazdy i prosi ojca o poży-
czenie samochodu.

Ojciec ostro:
- Popraw oceny w szkole, prze-

czytaj Biblię i zetnij włosy, to wró-
cimy do tematu.

Po miesiącu chłopak przycho-
dzi do ojca i mówi:

- Poprawiłem stopnie, a Biblię 
znam już prawie na pamięć. Po-
życz samochód!

- A włosy?
- Ale tato! W Biblii wszyscy: 

Samson, Mojżesz, nawet Jezus 
mieli długie włosy!

- O, widzisz, synku! I chodzili 
na piechotę...

- Mamo... kup mi małpkę. 
Proszę!

- A czym Ty ją będziesz karmił 
synku?

- Kup mi taką z Zoo, ich nie 
wolno karmić.

- Tatusiu, czy ty wiesz, że 
mama jest lepszym kierowcą 
od ciebie?

- Chyba żartujesz?
- Uwierz mi. Sam mówiłeś, że 

przy zaciągniętym hamulcu ręcz-
nym samochód nie ruszy z miej-
sca, a mama wczoraj przejechała 
prawie 15 kilometrów!

- Ojcze, czy dzisiaj wraz z 
córką twą a moją siostrą, je-
dziemy do babci Gandzi?

Zadumał się ojciec i odrzekł:
- A którą to babcię nazywasz 

Babcią Gandzią?
I odpowiedział mu junior:
- No babcię Marysię...

Mama woła dziecko na 
podwórku:

- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do do-
oooomu!

- A co? Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!

Warszawiak, Ślązak i Ka-
szub pojechali na wczasy do 
Egiptu.

Gdy płynęli łódką, wyłowili 
z wody gliniany dzban z dziwną 
pieczęcią. Po chwili złamali tę pie-
częć i z dzbana wyleciał Dżinn. 

- Uwolniliście mnie, spełnię 
wasze trzy życzenia. Po jednym na 
każdego. 

Kaszub: 
- Ja tak kocham Kaszuby... 

Niech zawsze woda w jeziorach 
będzie czysta, ryb będzie pod do-
statkiem, a turyści niech będą po-
rządni i bogaci. 

Dżinn: 
- Nudnawe życzenie, ale jak 

chcesz. Zrobione. 
Warszawiak: 
- Wybuduj dookoła Warsza-

wy ogromny mur, żeby odgrodzić 
moje miasto od reszty tego zaco-
fanego kraju i żeby żadni wsiowi 
mi tu nie przyjeżdżali. 

Dżinn: 
- OK. Zrobione. Teraz ty - Dżinn 

zwraca się do Ślązaka. 
Ślązak: 
- Powiedz mi coś więcej o tym 

murze wokół Warszawy. 
- No, otacza całe miasto, jest 

betonowy, wysoki na kilometr i 
szeroki na trzy kilometry u podsta-
wy. Mysz się nie prześlizgnie. 

Ślązak: 
- Dobra. Nalej wody do pełna.

Przed domem kłócą się 
dwie sąsiadki.

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

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

druga. Tylko nie stara!

Spotykają się dwie sąsiadki: 
- A co to sąsiadka tak dziś na 

czarno? 
- A no, bo to mąż mój nie żyje. 
- O mój Boże. A jak to się sta-

ło? Przecież jeszcze wczoraj go wi-
działam jak kopał w ogródku. 

- A kopał, kopał. A potem po-
szliśmy do sklepu kupić mu nowe 
buty. No i mierzy jedną parę, dru-
gą, trzecią... dziesiątą... 

Mówię mu „Nie śpiesz się Ste-
fan, przymierzaj dokładnie żeby 
na pewno dobre były.” W końcu 
po paru godzinach wróciliśmy do 
domu, on zakłada te nowe buty i 
mówi, że ciasne. 

NO NIE ZABIŁABY PANI?

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

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

rem do knajpy, to dopiero rano z 
niej wychodzi.

Po meczu trampkarzy tre-
ner mówi do jednego z chłop-
ców z drużyny:

- Czy wiesz co to jest współ-
praca? Co to jest zespół?

Chłopczyk potakuje.
- A czy rozumiesz jak ważne 

jest to, żebyśmy razem wygrali?
Chłopczyk znów przytakuje.
- Więc, kiedy sędzia odgwiz-

duje twój faul, rozumiesz, że nie 
wolno 

się z nim kłócić, przeklinać i 
kopać go?

Mały piłkarz znów pokornie 
kiwa głową ze zrozumieniem.

- W porządku - mówi trener. - 
To teraz idź, proszę, i wytłumacz to 
swojej mamie.

Cholera jasna! - denerwu-
je się trener drużyny piłkar-
skiej po przegranym meczu.

- Mówiłem przed meczem „Za-
grajcie jak jeszcze nigdy nie grali-
ście”, a nie „Zagrajcie, jakbyście 
jeszcze nigdy nie grali”!

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

Hipnotyzer w cyrku wska-
zuje na jednego z widzów i 
mówi do publiczności: 

- A teraz zahipnotyzuję tego 
pana i każę mu zapomnieć 
wszystkie niemiłe sprawy. 

- Nie! - krzyczy mężczyzna z 
trzeciego rzędu. - On jest mi wi-
nien 500 złotych.
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n Am ba sa da RP w Ha dze

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

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

n Wy dział Kon su lar ny 

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

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

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

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

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

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

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

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

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

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

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

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

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

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

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

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

n ABU

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

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

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

n NBBU

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

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

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

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

n Holenderska Izba Handlowa

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

n Ho len der ska Po li cja

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

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

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

n Kon su lat

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

n In for ma cja te le fo nicz na 

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

n Urząd gmi ny

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

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

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

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

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

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

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

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

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

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

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

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

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

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

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

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